
I CEL IMPREZY

1. Organizacja wydarzenia sportowego – połączenia biegu terenowego z ekstremalnymi 
 przeszkodami.
2. Promocja sportu i zdrowego trybu życia połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawa.
3. Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych 
 i sportowych.
4. Kreowanie i propagowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce.
5. Wyłonienie najsprawniejszych ludzi w Polsce.

II ORGANIZATOR
1.. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Spartakus ul Moniuszki 13 lok 8 77-400 Złotów.
 NIP: 7671710577, e-mail: biuro@biegspartakusa.pl we współpracy z Gminą i Miastem
 Borne Sulinowo.

III CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW
1. Tor przeszkód został zaprojektowany i wykonany przez organizatorów i wolontariuszy 
 Biegu Spartakusa. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek 
 fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdującej się na byłym 
 poligonie wojskowym, lasach państwowych, obiektach sportowych, bagnach, plażach
 i kąpieliskach rozstawione są przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, 
 siłę oraz odporność. Uczestnicy będą startować w grupach liczących od 30 do 50 osób, które 
 będą wyruszały na trasę w odstępach około 15- 30 minut. Organizator zastrzega sobie zrobienie 
 przerwy technicznej w trakcie zawodów fal, jeśli uzna to za konieczne.
 2. Zawody są podzielone na dwa dystanse:
 • Spartakus 6 km,
 • Spartakus Maximus 10-12 km.
 Na trasie każdego z dystansów będą rozstawione przeszkody (Spartakus 20+, 
 Spartakus Maximus 35+) o zróżnicowanym poziomie trudności, których pokonanie będzie 
 wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Biegu Spartakusa. 
 Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby 
 medyczne i wolontariuszy. Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą 
 pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody. Pokonywanie przeszkód jest integralną częścią
 biegu. 
 • Przeszkód pilnują odpowiednio oznakowani Wolontariusze oraz Sędziowie wyznaczeni 
  przez Organizatora,
 • Sędziowie oraz wolontariusze pilnują porządku na trasie biegu oraz tego by zawodnicy 
  pokonywali przeszkody zgodnie z ich przeznaczeniem, budową oraz z zachowaniem 
  zasad bezpieczeństwa, 
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IV TERMIN, DYSTANS, TRASA
 Zawody odbędą się w dniu 2.07.2022, start zawodów: 

1. Bieg na 10-12 km start godzina 10.00 (I fala ELITE MAN), 10.20 (II fala ELITE WOMAN) - kolejne fale 
 zawodników w odstępach 15-30 minut.
2. Bieg na 6 km start ok. godziny 12-12.30 (I fala) - kolejne fale zawodników w odstępach 
 15-30 minut.
3. Bieg Spartakus KIDS – godz. 11:00.
4. Czasy startów fal mogą ulec zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.

 Organizator poinformuje o ostatecznym kształcie startu fal – przed rozpoczęciem imprezy. 
 Miejsce startu znajduje się w okolicy starych spichlerzy przy zlotowisku ul. Towarowej 
 w Bornem Sulinowie. (Współrzędne geograficzne: 53.579887, 16.528706).

• W przypadku ominięcia przeszkody przez uczestnika biegu, zawodnik zobowiązany jest 
 do wykonania karnego zadania w postaci 20 powtórzeń burpees, lub innej kary wskazanej przez 
 Wolontariusza lub sędziego, (nie dotyczy serii ELITE). 
• Prawidłowo wykonane burpee to opad na ziemię, powrót do pozycji stojącej oraz wyskok obunóż 
 w powietrze i klaśnięcie rękoma nad głową.
• W przypadku serii ELITE niedozwolone jest pomaganie sobie wzajemnie przy pokonywaniu 
 przeszkody oraz przez innych uczestników biegu lub osoby postronne nie uczestniczące 
 w wydarzeniu, 
• Seria ELITE nie może wykonać karnych burbee, ani żadnej innej kary,
• W przypadku nie pokonania przeszkody uczestnik serii ELITE musi oddać sędziemu lub 
 wolontariuszowi opaskę, tym samym zostaje zdyskfalifikowany.
 Zawodnik może kontynuować zawody, lecz jego czas nie zalicza się do klasyfikacji w walce 
 o podium. Tylko ukończenie serii ELITE z opaską ELITE gwarantuje możliwość wygrania falii 
 ELITE (w zależności od czasów innych zawodników którzy ukończyli bieg z opaską).
• Uczestnik może próbować pokonać przeszkodę  dowolną liczbę razy, ale w taki sposób, 
 aby nie przeszkadzać innym w sportowej rywalizacji, w skrajnych przypadkach przy 
 nie możliwości pokonania przeszkody ze względu na własny stan zdrowia lub zagrożenie 
 dla innych, Sędzia może przerwać rywalizację danego zawodnika i ściągnąć go z trasy, 
 informując o tym biuro zawodów oraz pomiar czasu.
• O zwycięstwie decyduje czas „netto” zawodnika.
3. Dodatkowo zostaną rozegrane zawody Spartakus KIDS –których głównym elementem będzie 
 dobra zabawa i chęć sprawdzenia się najmłodszych uczestników imprezy.
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V BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów będzie znajdować się na terenie imprezy w wyraźnie oznakowanym miejscu.
Weryfikacja w Biurze Zawodów musi nastąpić na 1h przed startem.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem (takie jak: dowód osobisty, 
prawo jazdy, paszport) celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. 
W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo 
odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w zawodach, bez zwrotu dokonanej opłaty 
za uczestnictwo. Zaleca się, aby zawodnik posiadał potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej.

VI PRZESZKODY

 Na trasie czekają na Was przeszkody, według następującej specyfikacji: 

• naturalne: bagno, stawy, rzeka, drzewa, górki, 
• sztuczne: ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, oraz elementy związane 
 z pokonywaniem przeszkód typu rury, pojazdy, błoto, specjalne zadania polegające 
 na przeciągnięciu, przeniesieniu czy podniesieniu ciężaru oraz zadania mentalne, przepłyniecie 
 odcinka kajakiem, itp.
• Nie wymaga się od uczestnika umiejętności pływackich, wszelkie przeszkody pokonywane łódką, 
 kajakiem itp, będą wyposażone w kapok ratunkowy który musi zostać użyty w trakcie pokonywania 
 przeszkody na wodnej.  

VII UCZESTNICTWO

1. W biegach głównych mogą brać udział wszystkie osoby, które: 

 a) w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; osoby powyżej 15 roku życia, które w dniu 
  zawodów nie będą miały ukończone 18 lat – po okazaniu, przy odbiorze pakietu 
  startowego, podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w biegu. 
  Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w biegu. Dokument 
  nie może być kopią – dostępny  do pobrania na stronie rejestracji zawodów.
 
 b) dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową 
  oraz odbiorą pakiet startowy.
 c) dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy 
  potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie 
  zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę 
  na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach 
  promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
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2. W biegu Spartakus KIDS mogą brać udział wszystkie osoby, które: 
 a) rodzic dziecka poniżej 5 roku życia zobowiązuje się do pokonania trasy biegu razem 
  z dzieckiem oraz wypisania dodatkowego oświadczenia
 b) dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia;
 c) dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej pomiaru czasu 
  oraz w biurze zawodów imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, 
  podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność 
  oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację  ich wizerunku oraz imienia i nazwiska 
  na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 d) w dniu zawodów będą miały ukończone ukończone 5 lat a nie skończyły jeszcze
  13 roku życia.
3. Obowiązuje limit uczestników 500 osób na wszystkich dystansach. Organizator zastrzega sobie 
 zmianę limitu uczestników.
4. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.biegspartakusa.pl
 oraz na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz na stronie pomiaru czasu.
5. Za pomiar czasu odpowiada firma Maratończyk - Pomiar Czasu, Maciej Łucyk.
 • W pakiecie startowym znajduje się zwrotny chip, który umożliwia elektroniczny pomiar 
  czasu,
 • Zgubienie chipa powoduje dyskwalifikację zawodnika z biegu w klasyfikacji oraz 
  zobowiązuje zawodnika do opłaty za zgubiony chip 50 zł w dniu zawodów,
 • Wszelkie roszczenia lub zażalenia dotyczące wyników biegu, rozpatrywane będą przez 
  pomiar czasu oraz organizatora tylko w dniu eventu do 1 godziny po ukończeniu przez 
  składającego zażalenia,
 • Po upływie tego czasu, wyniki stają się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom 
  ani reklamacji.
6. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub 
 miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych 
 zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Biegu Spartakusa.
7. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie 
 od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
 biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
8. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną 
 podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany 
 zawodnik.
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VIII PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów na godzinę przed każdą falą startową.
 (Pakiety dla zapisów które zostały dokonane na 15 dni przed planowanym eventem, 
 mogą nie być dostępne w dniu biegu, ale organizator obliguje się do dostarczenia ich 
 w najkrótszym możliwym terminie.)
2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.
3. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda 
 do picia, napoje i ciepły posiłek oraz część sanitarna.
4. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach Biegu Spartakusa 10 lub 12 km, ELITE, Fale Mundurowe 
 oraz Spartakus Kids nie podlegają wymianie.
5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia 
 nagród lub do dwóch tygodni po imprezie po uprzednim kontakcie e-mailowym.
6. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.
7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie 
 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., 
 Nr 101 poz. 926).Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
 lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 
 Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym 
 momencie kierując korespondencję na adres organizatora. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby 
 reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 
 wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, 
 materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 
 zawodów Biegu Spartakusa. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez 
 umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach 
 internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby 
 promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną 
 przez Organizatora.
9. Zawodnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 
 niezbędnym do realizacji zawodów Biegu Spartakusa, w tym na wysyłanie pod wskazany adres 
 e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
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IX OPŁATA STARTOWA
1. Wysokość wpisowego jest zmienna. Informacja dotycząca wysokości wpisowego dostępna jest 
 na stronie www.biegspartakusa.pl.
2. O wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty (która jest zmienna w zależności 
 od miesiąca), nie zaś data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
3. • Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 6 km wynosi 99-199 zł, w zależności od 
   daty dokonania opłaty za bieg, a w dniu zawodów (niezależnie od daty rejestracji) 199 zł.
 • Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 10-12 km wynosi 109-209 zł, w zależności 
   od daty dokonania opłaty za bieg, a w dniu zawodów (niezależnie od daty rejestracji) 209 zł 
 (Fala ELITE tylko dystans 10-12 km w dniu zawodów 239 zł, o ile fala ELITE mężczyzn lub kobiet 
 posiada wolne miejsca, nieprzekraczalny limit to 50 osób na każdą z fal ELITE.)
4. Zapisy i opłata startowa w Spartakus KIDS musi zostać dokonana on-line i wynosi, 29 zł 
 w zależności od terminu zapisania małoletniego i opłacenia jego startu. Limit udziału 
 w Spartakus KIDS 200 osób, decyduje kolejność zapisów i opłaty startowej. W przypadku 
 zapisania małoletniego w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc wynosi 29 zł. 
5. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać 
 zamiany danych w zgłoszeniu po  opłaceniu wpisowego.
6. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
7. W tytule przelewu należy jedynie umieścić imię i nazwisko zawodnika oraz nazwa drużyny.
8. Każdy zawodnik ma możliwość zakupu ubezpieczenia w imprezach sportowych 
 za pośrednictwem TU EUROPA S.A. wchodząc na poniższy link
 http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
9. Zwroty i reklamacje
 • Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne
 • Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać 
   do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne

X KLASYFIKACJE
Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

I. 10-12 km ELITE Kobiety, 10-12 km ELITE Mężczyźni, 10-12 km OPEN Mężczyźni, 
 10-12 km OPEN Kobiety.
II. 6 km OPEN Kobiety, 6 km OPEN Mężczyźni.
III. Dodatkowa klasyfikacja: 
 10-12 km OPEN najlepszy zawodnik 45+, 6 km OPEN najlepszy zawodnik 45+.

1. Kobiety i mężczyźni – miejsca I-III na każdym z dwóch dystansów.
2. Klasyfikacja drużynowa (klasyfikacja wg sumarycznego czasu pięciu najlepszych zawodników),
 ze wszystkich fal (w danym dystansie, ale z tej samej drużyny).
3. Klasyfikacja, najlepszy zawodnik 45+ na każdym z dystansów.
4. Inne klasyfikacje zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wydarzenia 
 w późniejszym terminie.
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XI BEZPIECZEŃSTWO
1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się 
 z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem 
 ustawionych na trasie przeszkód.
2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, 
 niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu 
 pozostaje po stronie zawodników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna 
 za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód 
 na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami. Nie dopuszczalne 
 jest także używanie jakichkolwiek substancji kleistych lub lepkich na rękach podczas biegu jaki 
 i pokonywaniu przeszkód. Wolontariusz/Sędzia ma prawo skontrolować wewnętrzne części dłoni 
 aby sprawdzić obecność w/w substancji niedozwolonych. Obecność jakichkolwiek substancji 
 lepkich dyskwalifikuje zawodnika z zawodów, oraz nakazuje zaprzestania dalszego uczestnictwa 
 w Biegu Spartakusa.
5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne 
 w stosunku do uczestnika.
6. Wszyscy uczestnicy startujący w Biegu Spartakusa, oświadczają iż startują na swoją 
 odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania 
 tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia 
 podczas odbierania pakietu startowego.
7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub 
 środków odurzających.

XII ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem 
 i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 
 osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające 
 z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem.
2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne 
 oświadczenie o stanie swojego zdrowia.
3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń 
 Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania 
 zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych 
 za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 
 niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody 
 wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora 
 wynikające z winy Uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru 
 (poza depozytem) na terenie zawodów.
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XIII UWAGI KOŃCOWE

XIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające 
 warunki atmosferyczne.
2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. 
 oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
5. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie 
 dla zawodników.
6. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia 
 się od NNW we własnym zakresie. Ubezpieczenie NNW dla zawodników jest dostępne 
 pod linkiem TU Europa –>  http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
7. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
8. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać 
 będą organizatorzy oraz pomiar czasu w uzasadnionych przypadkach. 
9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
10. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
11. Odbiór pakietu przez osobę trzecią nie jest możliwy.
12. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
13. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione 
 są wysyłane na koszt zawodników.

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 
 SPARTAKUS, 77-400 Złotów ul. Moniuszki 13/8 NIP: 7671710577, Można się z nami skontaktować 
 poprzez adres e-mail biuro@biegspartakusa.pl 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 naszym Evencie,
 • W celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe, 
 • W celu dowodowym, archiwalnym, 
 • Aby wykonywać rozliczenia finansowe,
 • 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. 
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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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