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REGULAMIN

II Biegu Klubu Sportowego DALIN Myślenice

“BIEGAJ Z DALINEM”1. Organizator Biegu:Klub Sportowy Dalin Myśleniceul. Zdrojowa 7a, 32-400 MyśleniceNIP: 681 13 77 865      Współorganizatorem jest:Fundacja Vena-Sportul. Glinik 108 A,  31-990 KrakówKRS : 00008925442. Cele imprezy:a) popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej wśród różnychgrup wiekowychb) promocja Miasta i Gminy Myślenice jako miasta przyjaznego dla osób aktywnychsportowo,c) zaangażowanie lokalnej społeczności poprzez promocję wolontariatu sportowego.4. Termin i miejsce zawodów::a) zawody odbędą się w niedzielę, 28 sierpnia 2022 roku w Myślenicach,b) bieg na dystansie 5 km – start i meta biegu na terenie stadionu KS Dalin na Zarabiu,c) trasa biegu na 5 km prowadzi:
 START - stadion KS Dalin,
 ul. Piłsudskiego,
 rondo im. Braci Różankowskich,
 ul. Zdrojowa w kierunku “Małpiego Gaju”,
 ul. Parkowa,
 nawrotka w rejonie Parkingu ”Małpi Gaj”,
 ul. Parkowa,
 rondo im. Braci Różankowskich,
 skręt w lewo na parking przy Strzelnicy,
 META - stadion KS Dalin.
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d) bieg na dystansie 10 km - start i meta biegu na terenie stadionu KS Dalin na Zarabiue) trasa biegu na 10 km prowadzi:
 START - stadion KS Dalin,
 ul. Piłsudskiego,
 rondo im. Braci Różankowskich,
 ul. Zdrojowa w kierunku “Małpiego Gaju”,
 ul. Parkowa,
 nawrotka w rejonie Parkingu ”Małpi Gaj”,
 ul. Parkowa,
 ul. Zdrojowa w kierunku Osieczan,
 nawrotka przed skrzyżowaniem z droga powiatową K1928,
 powrót ul. Zdrojowa,
 META - stadion KS Dalin.f) lokalizacja Biura Zawodów – Hala Sportowa, ul. Zdrojowa 9 w Myślenicach.5. Zawody biegowe dzieci i młodzieży w dniu 28 sierpnia 2022 r.a) zawody dla dzieci będą przeprowadzone na bieżni przy stadionie KS Dalin Myślenice,ul. Zdrojowa 7a,b) zawody rozpoczną się o godz. 10:00, a planowane zakończenie zawodówprzewidziane jest na godz. 11:00,c) Zapisy dzieci drogą elektroniczną w linku dostępnym na stroniewww.dalinmyslenice.pl oraz w dniu zawodów w godzinach 8:30-10:15 w BiurzeZawodów w Hali Sportowej przy ul. Zdrojowej 9 w Myślenicach,d) opłata startowa za udział dziecka w zawodach biegowych wynosi 15 zł przy zapisiedrogą elektroniczną a w dniu biegu w Biurze Zawodów 20 zł,e) wszystkie dzieci uczestniczące w zawodach biegowych otrzymają upominki,pamiątkowe medale po ukończeniu biegu, dyplomy uczestnictwa oraz napoje.f) w przypadku złych warunków atmosferycznych, zawody dla dzieci zostaną odwołane.g) Szczegółowy harmonogram zawodów dzieci (godziny startów są przybliżone, mogąulec niewielkiej zmianie):Zapisy dzieci i młodzieży w godzinach 8:30-10:15 w Biurze Zawodów10:00 – start biegu na 50 m, dzieci do lat 6,10:15 - start biegu na 100 m, dzieci w wieku 7-9 lat10:30 - start biegu na 150 m, dzieci w wieku 10-12 lat

http://www.dalinmyslenice.pl
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10:45 - start biegu na 200 m, dzieci w wieku 13-16 lat11:00 - koniec zawodów dla dzieci6. Bieg na 5 km:a) Zawody biegowe odbędą się na dystansie 5 km.b) Trasa będzie oznakowana co 1 km.c) Trasa nie posiada atestu PZLA.7. Bieg na 10 km:a) Zawody biegowe odbędą się na dystansie 10 km.b) Trasa będzie oznakowana co 1 km.c) Trasa nie posiada atestu PZLA.8. Program zawodów:a) Zapisy na zawody, odbieranie pakietów startowych oraz numerów startowychw Biurze Zawodów w dn. 28 sierpnia 2022  roku w godzinach 8:30 – 11:40.b) Depozyt odzieży zlokalizowany przy Biurze Zawodów w Hali Sportowej przy ul.Zdrojowej 9 dostępny będzie dla biegaczy w dniu 28 sierpnia 2022 roku w godzinach9:00 – 14:30.c) Start biegu na 5 km oraz 10 km – jednocześnie o godz. 12:00.d) Dekoracja zwycięzców obu biegów nastąpi o godzinie 13:30 na stadionie KS Dalin.9. Warunki uczestnictwa w zawodach:a) W Biegu  mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat oraz podpiszą następująceoświadczenia:- oświadczenie o znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji,- oświadczenie o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na uczestnictwo w biegu,- oświadczenie o zgodzie na wykorzystaniu swojego wizerunku w celach promocyjnychbiegów organizowanych przez KS Dalin Myślenice.b) W biegu na dystansie 5 km oraz 10 km mogą uczestniczyć również osoby, którew dniu 28.08.2022 r. będą miały ukończone 16 lat, pod warunkiem przedstawieniapisemnej zgody rodzica na udział w biegu w Biurze Zawodów.c) Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie swojego udziału, wniesienieopłaty startowej oraz akceptacja niniejszego regulaminu biegu.10.  Zapisy na zawody biegowe oraz opłaty za start w biegu:
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a) za zgłoszenie na zawody uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego przezInternet lub w Biurze Zawodów oraz wniesienie opłaty startowej,b) ostateczny termin zapisów przez Internet ustala się na 22.08.2022 r..,c) zapisy na bieg można dokonywać przez Internet poprzez stronęhttps://competitions.timekeeper.pl/biegaj-z-dalinem lub w dniu zawodów 28.08.2022.w Biurze Zawodów w godz. 9:00 – 11:30,d) warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu jest wniesienie opłatystartowej w odpowiedniej wysokości,e) wysokość opłaty startowej zależna jest od terminu dokonania wpłaty i przedstawia sięnastępująco:
Termin Bieg na 5 km Bieg na 10 km

Do 31.07.2022 r (przelew) 30,00 zł 50,00 zł
Do 21.08.2022 r (przelew) 40,00 zł 65,00 zł

28.08.2022 r.
(w Biurze Zawodów) 65,00 zł 90,00 zł

f) Opłatę startową wnosi się po zakończeniu rejestracji. Opłaty dokonuje się za pomocąautomatycznego systemu płatności, dostępnego na stronie internetowej:
https://competitions.timekeeper.pl/biegaj-z-dalinemg) opłatę startową można także wpłacić przelewem tradycyjnym na konto:Fundacja VENA-SPORT, Adres: ul. Glinik 108 A, 31-990 Kraków56 1020 2892 0000 5102 0767 1516  (Bank PKO BP O.Wieliczka)Tytuł przelewu: BIEGAJ Z DALINEM, imię i nazwisko, miasto zamieszkania, dataurodzenia zawodnika/czki,h) opłata wniesiona nie podlega zwrotowi,i) opłata startowa może zostać scedowana na innego uczestnika, jednak nie później niżdo dnia 21.08.2022 roku,j) biegacze i biegaczki zespołów min. 7 osobowych otrzymują 10 zł zniżki. Listę osóbnależy zgłosić mailowo na adres: ewa@vena-sport.pl oraz dokonać przelewutradycyjnego na wskazany w pkt.10 g) rachunek bankowy. Wpłaty dokonane drogąpłatności online przez indywidualne osoby z zespołu nie podlegają zwrotowi.k) po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty, Organizator na prośbę uczestnika możewystawić fakturę VAT. Faktury będą wystawiane na podstawie danych przesłanych przezuczestnika na adres: ewa@vena-sport.pl. Uczestnik winien przekazać daneniezwłocznie po rejestracji. Faktury zostaną wystawione do dnia 30.09.2022 roku

https://competitions.timekeeper.pl/biegaj-z-dalinem
https://competitions.timekeeper.pl/biegaj-z-dalinem
mailto:ewa@vena-sport.pl
mailto:ewa@vena-sport.pl
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i przesłane elektronicznie na adres mailowy podany przez zawodnika/czkę przyrejestracji. Po terminach wskazanych powyżej nie będzie możliwości wystawieniafaktury VAT.11. Świadczenia organizatora wydarzenia:W ramach wniesionej przez zawodnika/czkę opłaty startowej organizatorzy zapewniają:- zabezpieczoną i oznakowaną trasę biegu,- numer startowy,- koszulkę techniczną,- elektroniczny pomiar czasu (chip zwrotny),- medal pamiątkowy po regulaminowym ukończeniu biegu,- opiekę medyczną podczas trwania zawodów biegowych,- wodę na trasie biegu i na mecie,- możliwość skorzystania z depozytu odzieży,12. Klasyfikacje w biegach na 5 i 10 km:a) generalna kobiet (K) i mężczyzn (M),b) w kategoriach wiekowych:K 20 i M 20 Wiek 16* – 29 latK 30 i M 30 Wiek 30 – 39 latK 40 i M 40 Wiek 40 – 49 latK 50 i M 50 Wiek 50 – 59 latK 60 i M 60 Wiek 60 – 69 latK 70 i M 70 Wiek 70 i więcej* Z zastrzeżeniem pkt. 6. b) niniejszego regulaminu13. Nagrody:a) nagroda dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w klasyfikacjachgeneralnych kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km oraz na 10 km,b) puchar i nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice dla najlepszego zawodnika izawodniczki w biegu na 5 km i na 10 km – mieszkańców Myślenic (weryfikowane napodstawie podanego przy rejestracji kodu pocztowego),c) nagrody specjalne rzeczowe o wartości nie przekraczającej 2000 zł każda, dla trzechuczestników wybranych spośród wszystkich, którzy regulaminowo ukończyli oba biegi,d) nagroda w klasyfikacji zespołowej - dla najliczniejszego zespołu,
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e) Organizator nie przewiduje nagród w kategoriach wiekowych.14. Ochrona Danych Osobowych (RODO):Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy biegowej KSDalin Myślenice „Biegaj z Dalinem” przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:- przeprowadzenia imprezy tj.:a) rejestracji uczestnika,b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,c) ustalenia wysokości opłaty startowej,d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzezogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupyodbiorców przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie,radiu, telewizji i innych mediach,e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoriawiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowejOrganizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora,f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko,miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów,g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnegoustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioruprzysługującego uczestnikowi pakietu startowego,h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoriawiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowejOrganizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora a także na meciebiegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu,i) wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto,międzyczasami, miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczącychorganizacji i przeprowadzenia imprezy.j) przyznania i wydania nagród,k) rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznychnależnego w razie otrzymania nagrody,l) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,- marketingowym i promocyjnym Organizatora,
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- przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,- przesyłania newslettera.W związku z faktem, że dopuszcza się możliwość odbierania pakietów startowych i nagród przezosoby umocowane do dokonania tej czynności w imieniu uczestnika imprezy (pełnomocnikówuczestników), organizatorowi imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników, wzakresie: imię, nazwisko, seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, organ wydającydokument potwierdzający tożsamość. Organizator informuje, że udostępnione mu daneosobowe pełnomocników uczestników imprezy biegowej z okazji 100-lecia KS Dalin Myślenice„Biegaj z Dalinem” przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zRODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego w imieniu uczestnika imprezy.Administratorem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Fundacja VENA-SPORT z siedzibą przy ul. Glinik 108 A,  31-990 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Świątnicka86, 32-031 Włosań, NIP: 678 318 96 88 Regon: 388606740, KRS: 0000892544; adres pocztyelektronicznej: biuro@vena-sport.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:biuro@vena-sport.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o którychmowa w ust.1 i ust. 2 jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  W związku z faktem, żepodstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnikauczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnymczasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanona podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres AdministratoraDanych Osobowych, tj. Fundacja VENA-SPORT, adres korespondencyjny: ul. Świątnicka 86, 32-031 Włosań, NIP: 678 318 96 88, Regon: 388606740, KRS: 0000892544; adres pocztyelektronicznej: biuro@vena-sport.pl lub na adres poczty elektronicznej Administratora DanychOsobowych, tj. biuro@vena-sport.pl, b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w BiurzeZawodów.Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty,którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przyorganizacji imprezy wybrane przez Organizatora w tym Partner Strategiczny Biegu) napodstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu,spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającymstrony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzaniedanych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych. Dane osobowepełnomocników uczestników imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane osoboweuczestników, a także pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecichani organizacji międzynarodowych. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocnikówuczestników będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okresniezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres tenwynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych dopowszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności

mailto:KRSbiuro@vena-sport.pl
mailto:KRSbiuro@vena-sport.pl
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mailto:KRSbiuro@vena-sport.pl
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ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktamiwykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następująceuprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnegorozporządzenia o ochronie danych),e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21RODO),f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych.Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięciaudziału w imprezie biegowej z okazji 100-lecia KS Dalin Myślenice “Biegaj z Dalinem”. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie biegowej z okazji 100-lecia KS Dalin Myślenice. Uczestnik imprezy może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczoneterytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. Fundacja VENA-SPORTz siedzibą przy ul. Glinik 108 A,  31-990 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Świątnicka 86, 32-031 Włosań, NIP: 678 318 96 88 Regon: 388606740, KRS: 0000892544; adres pocztyelektronicznej: biuro@vena-sport.pl obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy biegowej z okazji 100-lecia KS Dalin Myślenice “Biegaj z Dalinem”,przetwarzanie w mediach elektronicznych i drukowanych. Wyrażenie zgody na wykorzystaniewizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (tzw. checkboxu) w trakciedokonywania zapisu przez Internet na stronie Organizatora albo poprzez podpisaniestosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.
15. Postanowienia końcowe:a) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.b) Zawodnicy podczas biegu muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu,w widocznym miejscu.c) Organizator przewiduje umieszczenie na trasie biegu na 10 km punktu z wodą dopicia.d) Limit czasu dla biegu na 10 km wynosi 1 godz. 30 minut.     Limit czasu dla biegu na 5 km wynosi 50 minut.

mailto:KRSbiuro@vena-sport.pl
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e) Nie dopuszcza się do udziału w zawodach osób uprawiających nordic walking.f) Uczestnictwo w zawodach ze zwierzętami na smyczy oraz wózkami dziecięcymi czyhulajnogami jest zabronione.g) Uczestnicy są zobowiązani do poruszania się po wyznaczonej dla biegu trasie.h) Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do absolutnego przestrzegania zasadbezpieczeństwa oraz stosowania się do zaleceń służb zabezpieczających biegi, zwłaszczapodczas odcinków prowadzących po drogach publicznych.i) Uczestnicy biegu poruszając się po drogach publicznych biegną prawą połową jezdni.j) Nie dopuszcza się uczestniczenia w biegu ze słuchawkami w uszach z uwagi nakonieczność stosowania się do komunikatów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwow trakcie biegu, które słuchawki mogą zagłuszyć lub utrudnić szybką reakcję nakomunikat służb.k) Nie dopuszcza się uczestniczenia w biegu boso.l) Uczestnicy zawodów powinni ubezpieczyć się na własny koszt. Organizator niezapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.m) Wniesienie opłaty startowej i przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne zzaakceptowaniem Regulaminu przez uczestnika zawodów oraz zgodą na wykorzystanieswojego wizerunku dla celów promocyjnych biegów organizowanych przez Organizatoraoraz partnera strategicznego biegu KS Dalin Myślenice.n) Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację i prawidłowy przebieg Biegu zwyłączeniem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Uczestników lub mającychźródło w przyczynach zewnętrznych, których nie można było przewidzieć tzw. Siławyższa (np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsieniaziemi czy epidemie), jak również okoliczności całkowicie niezależnych od Organizatora,pomimo działania Organizatora z najwyższą starannością.o) W przypadku odwołania imprezy, spowodowanej działaniem siły wyższej organizatorustali jej inny termin i poda informację newsletterem do uczestników z wniesioną opłatąstartową, na adresy mailowe podane przy rejestracji, co najmniej 45 dni przedplanowanym nowym terminem zawodów. W takim przypadku opłata startowa niepodlega zwrotowi i zostaje przeniesiona na kolejny termin zawodów lub inne zawodyrealizowane przez organizatora.p) Nieodebrane nagrody przechodzą na własność Organizatora po dniu 30.09.2022 r.Wolę odebrania zaległej nagrody należy zgłosić drogą e-mailową do miesiąca pozakończeniu imprezy na adres bieg@dalinmyslenice.pl.r) Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 13:45 w dniuodbywania się biegu.s) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Dyrektora Biegu i Sędziego Zawodów.
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t) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawionew depozycie.16. Organizator zastrzega możliwość zmiany nieistotnych zapisów niniejszego Regulaminu.

Treść Regulaminu zaktualizowana na dzień 8 lipca 2022 r.


