PRZED ZAPISANIEM SIĘ NA BIEG KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM
REGULAMINEM. ZAPISANIE SIĘ NA BIEG JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU W PEŁNYM
JEGO BRZMIENIU.

REGULAMIN
III SINERSIO ĆWIERĆMARATON ZIELONOGÓRSKI
(EDYCJA KORESPONDENCYJNA)

Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą zachowywać się zgodnie z aktualnymi
obostrzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas pandemii
(bieżące informacje i zalecenia dotyczące obostrzeń zob:
https://www.gov.pl/web/koronawirus).

I. CELE IMPREZY
Promocja biegania i integracja środowiska biegaczy w Polsce
Popularyzacja biegania jako przyjemnej, najprostszej, zdrowej i przyjaznej środowisku formy
spędzania wolnego czasu.
3. Promocja Winobrania – jako święta miasta Zielona Góra.
1.
2.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Biegam –Pomagam
ul. Lisowskiego 9
65-072 Zielona Góra.
Pełne dane teleadresowe znajdują się na stronie www.biegam-pomagam.pl oraz w zakładce
kontakt na www.polmaratonzielonogorski.pl .
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniach 10-13 września 2020 r. Bieg ma charakter korespondencyjny, co
oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę i czas biegu, przy uwzględnieniu
terminu w którym bieg się odbywa. Następnie przesyła dane biegu Organizatorowi, o czym
mowa w punkcie VI - Pomiar i limit czasu.
2. III SINERSIO ĆWIERĆMARATON ZIELONOGÓRSKI odbędzie się na dystansie 10,5 km
zwanym dalej Zielonogórską Ćwiartką.
3. Uczestnictwo w biegu jest jednorazowe, jednak zawodnik może pobiec w wyznaczonym
terminie drugi z dystansów. Warunkiem koniecznym jest zarejestrowania się w systemie
rejestracyjnym drugiego biegu.
IV. POMIAR I LIMIT CZASU
1.

Pomiar czasu i dystansu prowadzony będzie poprzez aplikację Rejestrator GPS na telefon z
systemem android lub IOS, dostępną na stronie www.datasport.pl. Dopuszcza się także
klasyfikację zawodników po weryfikacji przesłanego śladu biegu w formie zapisu GPX lub
TCX. Ślad biegu w postaci pliku należy załadować do systemu wyników najpóźniej do

2.
3.
4.

5.

6.

północy 14.09.2020. Odpowiedni przycisk znajduje się przy liście wyników wraz z instrukcją
pozyskania plików z bardziej znanych programów dla biegaczy jak: Endomondo, Garmin czy
Strava.
Stroną techniczną pomiaru czasu i rejestracji wyników zajmuje się firma Datasport.
Korespondencja związana z rejestracją i wynikami pod adresem: biuro@datasport.pl.
Zawodników nie obowiązuje limit czasu.
Nie dopuszcza się robienia przerw w rejestracji czasu podczas pokonywania trasy zawodów.
Przerwy w czasie zarejestrowane programami Endomondo czy Garmin będą podczas
wczytywania do wyników automatycznie anulowane, a czas biegu przyjmowany będzie czas
pomiędzy fizycznym czasem pierwszego i ostatniego odczytu.
Pokonywana trasa powinna być jak najbardziej wygodna, płaska, utwardzona gdyż
pokonywane wzniesienia czy inne trudności trasy nie będą w żaden sposób wpływały na
zarejestrowany w wynikach czas. Nie będą stosowane żadne przeliczniki.
Wyniki nie zarejestrowane rzetelnie nie będą zamieszczane.

A. ZGŁOSZENIA
1. Zapisy
przyjmowane
będą
poprzez
formularz
zgłoszeniowy
dostępny
na
www.polmaratonzielonogorski.pl do 8 września 2020 r.
4. W trakcie trwania biegu Zawodnik nie ma możliwości zmiany dystansu zadeklarowanego
podczas zapisów.
1.Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 8 września 2020 r. o godz. 23:59.
1. W biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które w dniu 10 września 2020 r. będą miały
ukończone 18 lat.
7. W formularzu zgłoszeniowym zawodnik zobowiązany jest do podania poprawnego adresu
korespondencyjnego, na który zostanie wysłany pamiątkowy medal i numer startowy. Bieg może
odbyć się poza granicami RP, jednakże Organizator zastrzega wysyłkę pakietów jedynie w
obrębie Rzeczypospolitej Polskiej. Zawodnik ma możliwość osobistego odbioru medalu i numeru
startego w siedzibie Stowarzyszenia. Zawodnik może upoważnić osobę trzecią do odbioru w/w
pod warunkiem przestawienia imiennego upoważnienia. Wzór upoważnienia na końcu
Regulaminu. Termin możliwego odbioru będzie podany po biegu, na stronie półmaratonu oraz w
mediach społecznościowych.
Zgłoszenie się poprzez formularz internetowy oznacza zapoznanie się i zgodę na warunki ujęte w
niniejszym regulaminie.
8. Nie ma limitu osób startujących w biegu korespondencyjnym.
VI. OPŁATY
1. Każdy Uczestnik III SINERSIO ĆWIERĆMARATONU ZIELONOGÓRSKIEGO ponosi koszty
opłaty startowej.
2. Opłata startowa pokryje koszt pamiątkowego Pakietu Startowego: numeru startowego, medalu z
magnesem, gadżetów reklamowych oraz wysyłki.
3. Opłata startowa wynosi 40,00 PLN.

4. Opłatę startową można uiścić elektronicznie przy zapisach w portalu Datasport lub tradycyjnie na
konto bankowe Stowarzyszenia Biegam-Pomagam:
Stowarzyszenie Biegam –Pomagam
ul. Lisowskiego 9
65-072 Zielona Góra
mBank
56 1140 2004 0000 3802 7904 7884
z dopiskiem "Zielonogórska Ćwiartka”
5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku
Uczestnika na stronie zapisów.
6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego z winy poczty lub banku.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator dopuszcza możliwość przepisania
opłaty startowej na innego zawodnika po wcześniejszym ustaleniu i za pisemną zgodą
kierownika Biura Zawodów.
VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Podczas III Sinersio Ćwierćmaratonu Zielonogórskiego uczestnicy biorący udział w
Zielonogórskiej Ćwiartce zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach:
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody od
Organizatora.
Organizator dopuszcza uznaniowe rozszerzenie klasyfikacji. O wszelkich zmianach Organizator
poinformuje na stronie biegu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zobowiązuje się w terminie 60 dni od daty zakończenia biegu do dostarczenia
medalu i numeru startowego pod podany przez zawodnika adresy wysyłki.
2. Bieg nie ma charakteru masowego. Każdy bieg Uczestnika ma charakter biegu indywidualnego.
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
III Sinersio Ćwierćmaratonu Zielonogórskiego.
4. Rejestrując się i opłacając start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe w związku z realizacja biegu
przez Uczestnika tj: zdarzenia losowe, wypadki oraz wynikające z nich uszczerbki na zdrowiu jakie
mogą wystąpić w trakcie biegu.
6. Po otrzymaniu wszystkich wyników opublikujemy na www.polmaratonzielonogorski.pl – listę
finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które ukończyły bieg.
7. Ze względu na specyficzne warunki i zasady rozgrywania biegu apelujemy o przestrzeganie
zasad fair play.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od
dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) jest Stowarzyszenie
„Biegam-Pomagam” z siedzibą ul. Lisowskiego 9
65-072 Zielona Góra. (zwane dalej „Administratorem”).
2.Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r.
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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).
3.Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Administratora w celu zamieszczania wyników z
biegu.
4.Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub
osobom (np. wolontariuszom wysyłającym medale), które realizują na zlecenie Organizatora
czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do
realizacji biegu.
5.Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed
dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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).
6.Administrator może przetwarzać dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za
pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych
imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez
dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
7.Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe
przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W
szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na
nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i
wykorzystanie danych.

III Sinersio Ćwierćmaraton Zielonogórski 10-13.09.2020
Upoważniam
................................................................................................
(Imię i Nazwisko)
legitymującego/ą się dowodem osobistym

...............................................................................................
(seria, numer)

do odbioru mojego Pakietu Startowego

.................................................................................................
(imię i nazwisko zawodnika)

………......................................, dnia...../...../ 2020 r.
(miejscowość)

………..……...........................................................……..

(własnoręczny podpis Zawodnika)

