Regulamin biegu „ForestRun. Wylogowani”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem biegu o nazwie „ForestRun.Wylogowani” (zwanego dalej: Biegiem)
jest FUNDACJA "REAKCJA", ul. Śródmiejska 36, 62-800 Kalisz, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000829952, NIP:
6182184551 (zwana dalej: Organizatorem).
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady udziału w Biegu
oraz zasady jego przebiegu, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
3. Celem Biegu jest w szczególności:
1) promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
2) nabywanie i doskonalenie przez dzieci i młodzież wiedzy o przyrodzie i lesie,
3) propagowanie bezpieczeństwa w lesie i przestrzeni publicznej, przebywania na
łonie natury, podstaw strzelectwa, odpowiednich reakcji na sytuację kryzysową i
właściwych postaw obywatelskich.
§2
Zasady udziału w Biegu
1. W Biegu, na zasadach określonych w Regulaminie, mogą wziąć udział osoby
fizyczne, które w dniu Biegu ukończyły 10 lat, ale nie ukończyły 18 lat, działające za
zgodą i wiedzą ich opiekunów prawnych/rodziców, zdrowe, nie posiadające
przeciwwskazań medycznych do udziału w Biegu.
2. Uczestnikiem Biegu (zwanym dalej: Uczestnikiem) jest osoba fizyczna, która została
zgłoszona do udziału w Biegu za zgodą i wiedzą opiekuna prawnego/rodzica, na
zasadach określonych w Regulaminie.
3. Zgłoszenie udziału w Biegu odbywa się elektronicznie poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego znajdującego się w serwisie
https://foxtersport.pl/forestrun.-wylogowani-2022 na zasadach tam określonych.
4. Warunkiem zgłoszenia udziału w Biegu jest założenie lub posiadanie konta w
serwisie https://foxter-sport.pl/, poprawne i kompletne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, wniesienie opłaty startowej oraz zgoda opiekuna prawnego/rodzica
Uczestnika na udział w Biegu.
5. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 października 2022 r.
6. Limit Uczestników Biegu wynosi 300 osób. O udziale w Biegu decyduje kolejność
zgłoszeń. W przypadku, gdy liczba Uczestników zgłoszonych do udziału w Biegu
elektronicznie będzie mniejsza niż 300 osób, Organizator dopuści możliwość
zgłoszeń w dniu Biegu na miejscu rozgrywania rywalizacji.
7. Opłata startowa wynosi 49 zł. Płatność dokonywana jest elektronicznie za
pośrednictwem serwisu https://foxter-sport.pl/.
8. Numery startowe oraz chipy do pomiaru czasu będą wydawane w dniu Biegu, na jego
terenie, w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, za okazaniem dowodu
tożsamości i zgody opiekuna prawnego/rodzica.
9. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do startu w Biegu jest weryfikacja Uczestnika
w dniu Biegu oraz obecność jego opiekuna prawnego/rodzica podczas trwania Biegu,
w tym przy odbiorze numeru startowego i chipa do pomiaru czasu. Opiekun
prawny/rodzic ponosi odpowiedzialność i ryzyko za start Uczestnika i jego
zachowanie podczas trwania Biegu.
10. Uczestnik obowiązany jest zamocować numer startowy z przodu koszulki.
11. Uczestnik oraz osoby przebywające na terenie Biegu są obowiązane:

1) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym
nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Biegu – przestrzegając
prawa, w tym stosując się do postanowień Regulaminu,
2) stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora oraz osób przez niego
upoważnionych, a także do wykonywania poleceń uprawnionych służb i organów.
12. Uczestnik Biegu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
przez niego na terenie Biegu w stosunku do innych jego Uczestników, jak też za
szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie znajduje
się na terenie Biegu za zgodą Organizatora.
§3
Termin, trasa i zasady rywalizacji
1. Bieg odbędzie się w dniu 16 października 2022 r. w miejscowości Grabienice, gmina
Rzgów, powiat koniński, o godzinie 10:00 Start i meta Biegu zlokalizowane będą w
lesie „Wylogowanych”.
2. Bieg rozgrywany będzie na dystansie liczącym dwa kilometry, w trakcie którego
Uczestnicy będą mieli do pokonania przeszkody w postaci 30 zadań w formie
fizycznej i mentalnej, dostosowane stopniem trudności do wieku Uczestników, w
szczególności przeszkody terenowe, zadania z zakresu wiedzy o lesie i naturze,
rozpalenie ognia z użyciem krzesiwa i oddanie celnego strzału z zestawu do
paintballa.
3. Dopuszcza się ominięcie danej przeszkody poprzez wykonanie przez Uczestnika
zadania zastępczego w postaci 15 przysiadów lub 25 pajacyków.
4. Rywalizacja odbywa się w parach, które formowane są przed startem Biegu. System
pomiaru czasu mierzy wynik obu Uczestników w parze. Do klasyfikacji Biegu
zaliczany jest wynik drugiego (wolniejszego) Uczestnika z danej pary. Uczestnicy w
danej parze mogą sobie wzajemnie pomagać przy pokonywaniu przeszkód.
5. Pomiar czasu będzie dokonywany elektronicznie za pomocą chipów.
6. Klasyfikacja Biegu prowadzona będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 10–13 lat i
14–17 lat.
7. Oficjalne wyniki Biegu zamieszczone zostaną na stronach https://foxter-sport.pl/ i
wylogowani.net.
8. Każdy z Uczestników po dotarciu do mety otrzyma pamiątkowy medal i drobny
upominek. Ponadto Organizator zapewnia Uczestnikom posiłek z leśnego rusztu,
napoje oraz pamiątkowe zdjęcia i nagrania wideo.
9. Limit czasu na pokonanie trasy Biegu wynosi 60 minut.
§4
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z zasadami
udziału w Biegu i przebiegiem rywalizacji, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności i
sytuacje, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym okoliczności związane z
warunkami atmosferycznymi i zdarzeniami losowymi.
2. Organizator może odwołać Bieg z ważnego powodu, zwłaszcza w razie wystąpienia
zagrożenia grożącego Uczestnikom i innym osobom przebywającym na terenie
Biegu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Przez siłę
wyższą Organizator uznaje zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które
powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za
niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w

szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło lub światło, kataklizmy, klęski żywiołowe,
działania wojenne, stany nadzwyczajne lub inne działania władz państwowych bądź
samorządowych w zakresie formułowania lub zmian polityki, praw i przepisów
mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie i w związku
z Biegiem wynikające z winy Uczestnika lub osób trzecich niezwiązanych z
Organizatorem.
5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na Bieg, ubezpieczenia ani kosztów
noclegów, a nadto nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
6. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu.
§5
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane na adres siedziby Organizatora, tj. ul.
Śródmiejska 36, 62-800 Kalisz lub na adres e-mail Organizatora: biuro@fundacjareakcja.pl.
2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia
zakończenia Biegu.
3. Organizator zaleca, aby reklamacja zawierała w szczególności imię, nazwisko, adres
oraz przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez
Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
§6
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i/lub ich rodziców/opiekunów
prawnych jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego, w tym imię,
nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i numer telefonu, przetwarzane są zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Biegu, w tym przyjmowania zgłoszeń do udziału w Biegu i publikacji
wyników Biegu oraz realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest dobrowolna
zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane –
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
5. Administrator nie będzie udostępniać zebranych od Uczestnika i/lub jego
rodzica/opiekuna prawnego danych osobowych innym podmiotom. Administrator nie
przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Uczestnikowi i/lub jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu
do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw
należy skierować żądanie pod adres e-mail: biuro@fundacja-reakcja.pl lub osobiście
w siedzibie Administratora.
7. Dokonanie zgłoszenia udziału w Biegu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez
Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na gromadzenie i
przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie, o którym mowa w
Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia udział w Biegu.
§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika, które
przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W
przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Uczestnikowi uprawnienia,
pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla
Uczestnika niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich
miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3. Organizator z ważnych powodów zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod
warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
4. Dokonując zgłoszenia udziału w Biegu Uczestnik i jego opiekun prawny/rodzic
wyrażają zgodę na udział Uczestnika w Biegu na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie. Uczestnik i jego opiekun prawny/rodzic potwierdzają, iż Uczestnik
spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, które uprawniają go
do udziału w Biegu. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie,
traci prawo do pamiątkowego medalu i upominku oraz umieszczenia go w klasyfikacji
Biegu.
5. Organizator utrwala przebieg Biegu do celów dokumentacyjnych i prasowych oraz
promocji lub reklamy Biegu w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora
oraz sponsorów i partnerów. Wizerunek osób przebywających na terenie Biegu może
zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
prasowych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Udział w Biegu oraz wejście na teren Biegu jest
równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika i innych osób przebywających na
terenie Biegu zgody na utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz
rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika i innych osób
przebywających na terenie Biegu utrwalonego w trakcie rozgrywania Biegu.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej
wylogowani.net oraz na stronie foxter-sport.pl. Wszystkie informacje związane z
Biegiem, w tym zmiany Regulaminu i wyniki, będą publikowane na stronie
wylogowani.net i na stronie https://foxter-sport.pl/.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom i jego opiekunom
prawnym/rodzicom wiadomości technicznych i organizacyjnych związanych z
przeprowadzeniem Biegu oraz realizacją postanowień Regulaminu.
8. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail: biuro@fundacjareakcja.pl lub pod numerem telefonu 607 942 977.

