
§ I. CEL IMPREZY:

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów 
 zdrowego trybu życia.
2. Promowanie aktywności fizycznej na terenie Nadleśnictwa Trzcianka
3. Integracja osób biorących udział w zawodach oraz sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

§ II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie SPORT EVENTS TRZCIANKA, 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 25/29 NIP: 7632137375, REGON: 368628271,
KRS: 0000701217, Rachunek bankowy: 56 1090 2268 0000 0001 3550 5740
Nadleśnictwo Trzcianka

§ III. UCZESTNICTWO:

1. W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat lub 
 za zgodą rodziców, młodzież w wieku 13-18 lat.
2. Osoby w wieku 13-18 lat po dokonaniu rejestracji zobowiązane są do kontaktu mailowego w celu uzyskania 
 wzoru oświadczenia celem przekazania do podpisu przez rodziców (opiekunów).
3. Każdy uczestnik musi dokonać zgłoszenia w zakładce ZAPISY, zaakceptować REGULAMIN, podpisać wymagane
 oświadczenia, uiścić opłatę startową oraz odebrać pakiet startowy.

§ IV. TERMINY:

1. 17 grudnia 2022
2. 21 stycznia 2023
3. 18 lutego 2023
4. 25 marca 2023

§ V. ZASADY ZUCZESTNICTWA:

1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie 
 https://foxter-sport.pl/grandprix/gp-wgp-o-pnnt-2022
2. Limit uczestników na wynosi 150 osób.
3. Osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona wpłaty startowego.
4. Zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej.

Osoby w wieku poniżej 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania 
pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów oraz do wpisania ich danych podczas rejestracji. Zgłoszenie 
jest równoznaczne, ze zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego na udział niepełnoletniego w zawodach oraz 
zaakceptowanie regulaminu zawodów.
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§ VI. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa wynosi 45zł za pojedynczy start ( płatne podczas rejestracji na bieg ).
W przypadku wolnych pakietów ( w dniu zawodów ) – 60 zł.

§ VII. TRASA:

Trasa prowadzi drogami leśnymi , wymagająca z podbiegami, trasa nie posiada atestu. Na całej długości trasy będą się 
znajdować oznaczające taśmy oraz strzałki kierunkowe. Przebieganie pod taśmami, jest jednoznaczne ze skracaniem 
trasy, co powoduje dyskwalifikację zawodnika. Dystans biegu to 5km

§ VIII. NAGRODY:

Po każdym biegu zawodnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
Po finałowym etapie zostanie przeprowadzona dekoracja najlepszych zawodników.
Biegacze  OPEN K i OPEN M oraz w kategoriach wiekowych na podstawie Klasyfikacji Generalnej.
Dla najlepszych zawodników z całego cyklu ( wg klasyfikacji ), w kategorii OPEN puchary i dyplomy

§ IX. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE KLASYFIKACJI GENERALNEJ

Prowadzona jest klasyfikacja generalna całego cyklu – liczone są najlepsze 3 starty z 4 z całego GRAND PRIX .
1. Po każdym biegu zawodnikom zostaną przyznane punkty według wzoru: pierwszy zawodnik 1 pkt, drugi 2 pkt, 
 trzeci 3 pkt itd.. Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla Kobiet oraz osobno dla Mężczyzn.
2. Osoba z najmniejszą ilością punktów wygrywa cały cykl i kategorie wiekowe( w przypadku osób z tą samą liczbą 
 punktów wygrywa osoba która zajmowała lepsze miejsca we wszystkich biegach oraz z większą ilością startów. 
 Ostatecznie pod uwagę brane będą czasy z wszystkich biegów ).
3. Klasyfikacja udostępniona zostanie po trzecim etapie.

K/M – 13 – 16 lat  (2010-2007) 1 miejsce
K/M – 16 – 29 lat  (2006-1993) 1 miejsce
K/M – 30 30 – 39 lat  (1992-1983) 1 miejsce
K/M – 40 40 – 49 lat  (1982-1973) 1 miejsce
K/M – 50 +  (od 1972) 1 miejsce

OPEN K/M - 1, 2, 3 miejsce
Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie dostaje nagrody w kategorii wiekowej.

§ X. POMIAR CZASU

Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma wraz 
z numerem startowym. Chip zakładamy na buta – po biegu chip zwracamy.
Numer startowy należy przymocować w widocznym miejscu na wysokości klatki piersiowej. 
Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu zawodnika.
Nie zwrócenie chipa po biegu spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 50 złotych.
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§ XI. WYŻYWIENIE

Na Mecie dostępna będzie woda, herbata oraz przekąski.

§ XII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator dokłada wszelkich starań by zapewnić Uczestnikom bezpieczeństwo w trakcie biegu. W szczególności,
 Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub 
 w związku z biegiem.
2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, siniaków a także
 drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, 
 przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu
 ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego 
 ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie 
 wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym 
 bezpieczeństwu  a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu 
 pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, sponsorów . i partnerów wydarzenia. 
 W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

§ XIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Stowarzyszenie 
 SPORT EVENTS TRZCIANKA, 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 25/29 NIP: 7632137375, REGON: 368628271, 
 KRS: 0000701217
 Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt.wolfrace@gmail.com lub pisemnie na 
 adres siedziby.
2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu: przede wszystkim aby 
 wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej
•  w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
•  w celu dowodowym, archiwalnym,
•  aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
•  aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
•  aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
•  w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa
 procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
3.  Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. 
 dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez 
 sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie 
 i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
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§ XIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
 Obszarem Gospodarczym.
5.  Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą 
 sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat 
 (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
 lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
 formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych 
 ze szczególną sytuacją.
7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
 przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie 
 sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez 
 Panią/Pana w imprezie sportowej.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Każdy z Uczestników jest należycie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z charakteru 
 Imprezy i bierze udział w niej na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody 
 osobowe i majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.
2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca 
 Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.
3.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
4.  Osoby biorące udział w  Grand Prix wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy 
 zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.
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