
§ I. CEL IMPREZY:

Data: 4.06.2022 r. 
Dystans: ok 10 km
Lokalizacja: Tarnowo 16 Restauracja Rybi Puzon gmina Szydłowo

1. Propagowanie zdrowego stylu życia,
2. Promocja aktywnego stylu życia, postaw wartych naśladowania,
3. Promocja miasta i gminy Szydłowo jako miejsca organizacji wydarzeń sportowych,

§ II. ORGANIZATOR:

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 III. 
Współorganizatorzy: Powiat Pilski, Gmina Szydłowo, Przetwórnia ryb Rybajka, 
Realizacja: PPHU Karton Express Marcin Ćwirzeń
Partnerzy: Lasy Państwowe, WOLF TEAM

§ III. TERMIN I MIEJSCE:

1. Impreza odbędzie się w dniu 4.06.2022 w Tarnowie, gmina Szydłowo w miejscu startu i mety – Tarnowo 16 
 Restauracja Rybi Puzon
2. Odbiór pakietów startowych oraz weryfikacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów od godz 7:00 do 8:48
3. Biuro zawodów czynne do godz 14:30
4. Zapisy online na foxter-sport.pl
5. START biegu trail - godz. 9:00
6. Ceremonia dekoracji uczestników 11:00
7. Zachęcamy uczestników na godz 18:00 na AFTERPATRY
8. Bieg trail zostanie przeprowadzony na terenach zielonych wokół miejscowości Tarnowo

§ IV. OPŁATY STARTOWE

1. Opłata startowa przy zapisach online
2. 50zł do dnia 30 kwietnia
3. 60 zł do dnia 31 maja
4. W przypadku zapisów na miejscu, w dniu zawodów 70zł

§ V. NAGRODY I DEKORACJA

1. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal
2. Dla zdobywczyń 1,2 i 3 miejsca w kategorii kobiet przewidziane są puchary
3. Dla zdobywców 1,2 i 3 miejsca w kategorii mężczyzn przewidziane są puchary
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§ VI. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

1. W przedsięwzięciu sportowym, mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone 
 w regulaminie (dalej zwani jako „Uczestnicy”),
2. W czasie biegu na trasie mogą przebywać jedynie Uczestnicy , obsługa , osoby i pojazdy posiadające 
 identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora oraz służby zabezpieczające bieg,
3. W biegu przewiduje się 100 uczestników biegu TRAIL
4. Za osobę zgłoszoną do biegu (Uczestnika) uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy, 
 oświadczenie o stanie zdrowia, zapoznała się i zaakceptowała regulamin.
5. Rejestracja odbywa się on-line do dnia 31.05.2022r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny 
 na stronie: https://foxter-sport.pl/wolf-race-powiat-pilski-2022
6. W momencie zgłoszenia i opłacenia pakietu startowego przez - 100 osób, lista startowa zostanie zamknięta. 
7. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów,
8. W biegu głównym mogą brać udział wszyscy Uczestnicy w wieku powyżej 13 toku życia (dzieci do 16 rż biegną 
 z dorosłym opiekunem),
9. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność – oświadczenie 
 dostępne będzie w biurze zawodów
10. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców 
 lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
11. Uczestnictwo w biegu jest jednoczesnym potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem biegu.

UWAGA:
Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku publicznego, poleceń służb 
porządkowych, poleceń obsługi biegu. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w biegu oraz ma prawo usunąć 
z terenuosoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub nie przestrzegają poleceń osób (służb 
porządkowych, poleceń personelu i obsługi biegu). W zawodach powinny brać udział osoby posiadające dobry stan 
zdrowia i nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu.

§ VII. ZABEZPIECZENIE IMPREZY

1. Podczas całego wydarzenia będzie zapewniona opieka ratownika medycznego i straży pożarnej 
2. W związku z międzynarodową sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
 uczestnicy Biegu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny i aktualnych wytycznych sanitarnych 
 Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie.
3. W razie nie odbycia się przedsięwzięcia sportowego organizator wyznacza inny termin lub organizuje bieg 
 wirtualny. Dokonane wpłaty nie będą zwracane.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników rajdu i biegu od nieszczęśliwych 
 wypadków.
5. Organizator zaleca uczestnikom ubezpieczenie się w zakresie NNW we własnym zakresie.
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§ VIII. DEPOZYT I HIGIENA:

1. Na miejscu imprezy istnieje możliwość pozostawienia swoich rzeczy w depozycie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników, zaleca się nie zostawianie
 rzeczy wartościowych w depozycie. (czyt. REGULAMIN PRZECHOWANIA RZECZY)
3. Organizator zapewnia depozyt i toalety.

§ IX. POMIAR CZASU:

1. Za pomiar czasu odpowiada firma FOXTER-SPORT.
2. W pakiecie startowym znajduje się zwrotny chip, który umożliwia elektroniczny pomiar czasu.
3. Zgubienie chipa powoduje dyskwalifikację uczestnika biegu z klasyfikacji oraz zobowiązuje zawodnika do opłaty 
 za zgubiony chip w wysokości 50 zł.

§ X. 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 pn.
 WOLF RACE
 •  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.
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
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§ XI. 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 biegu trailowym WOLFRACE wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach 
 z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych 
 biegu.
5. Pytania dotyczące regulaminu i samej imprezy należy kierować na adres email: kontakt.wolfrace@gmail.com 
 lub poprzez Facebook www.facebook.com/Wolfracepl
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