legenda oznaczeń kolorystycznych:
treść regulaminu – usunięty zapis regulaminu
treść regulaminu – nowa treść zapisu
treść regulaminu – niezmieniona treść regulaminu z dnia 27.01.2021

REGULAMIN BIEGU
z dnia 4 kwietnia 2021 roku

I.

ORGANIZATOR
1. Organizator lokalny – Swarzędzki Szczep Harcerski „DUKT”
(zwany dalej Organizatorem),
2. Pomysłodawca
– Fundacja Wolność i Demokracja.

II.

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP – tzw. Żołnierzom Wyklętym.
2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za
granicą.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.
4. Bieg organizowany w czasie pandemii związanej z COVID-19 ma charakter wydarzenia zachęcającego i mobilizującego do prowadzenia aktywnego trybu życia
oraz dbania o dobre samopoczucie, które w sposób zarówno pośredni jak i bezpośredni wspomagają ludzką odporność, a tym samym walkę z pandemią, przyczyniając się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w kraju i na świecie.
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III.

TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 16 maja 2021 roku. Start i meta będą mieściły się na
terenie Polany przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu. Godziny i lokalizacje tras
biegu dobierane będą indywidualnie przez uczestników biegu w celu zminimalizowania ryzyka powstawania skupisk ludzkich.
2. Dystans biegu głównego wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”.
3. Dodatkowo odbędą się:
i. bieg na dystansie 5km,
ii. bieg na dystansie 10km,
iii. biegi dla dzieci na dystansach 100m i 196,3m,
iv. marsz Nordic Walking na dystansie 5km.
4. Starty poszczególnych biegów nastąpią:
i. bieg na dystansie 10 km
– godz. 11:00,
ii. marsz NW na dystansie 5km
– godz. 11:10,
iii. bieg na dystansie 5km
– godz. 11:20,
iv. bieg na dystansie 1963m
– godz. 11:30,
v. bieg dla dzieci na dystansie 196,3m – godz. 12:30,
vi. bieg dla dzieci na dystansie 100m – godz. 12:45.
5. Trasa, w zależności od biegu, przebiegać będzie ścieżkami leśnymi po nawierzchni nieutwardzonej oraz ścieżkami utwardzonymi w środowisku miejskim i parkowym. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa będzie
oznaczona stosownymi znakami.
6. Szczegółowy harmonogram imprezy zostanie opublikowany do dnia 30 kwietnia 2021.

IV.

LIMIT CZASU
1. Limit czasu na pokonanie tras na każdym z dystansów (nie dotyczy biegu dla
dzieci) mija po upływie półtorej godziny od rozpoczęcia biegu na dystansie
10km.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia
z trasy.

V.

ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
i. dokonanie rejestracji elektronicznej, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą,
ii. podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu, której podpisanie równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
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2.

3.
4.
5.

6.

VI.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie
z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
Łączna liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 450 osób – w tym kategoria dziecięca przewiduje uczestnictwo maksymalnie 80 osób.
Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2021 10 maja
2021 roku włącznie.
Na liście startowej dostępnej na stronie www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki dostępna jest lista osób, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.
Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w biurze (zlokalizowanym na Polanie przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu) (zlokalizowanym w harcówce pod adresem os. Raczyńskiego 33/harcówka w Swarzędzu):
i. w przeddzień Biegu (15 maja 2021), w godzinach 18:00 – 20:30
12:00 – 20:00,
ii.
w dniu Biegu (16 maja 2021), w godzinach 8:00 – 10:00.
Do biura wpuszczany będzie na raz jeden uczestnik lub jedna rodzina. Każda
osoba wchodząca do biura powinna mieć zasłonięte nos i usta. Organizator zapewni przy wejściu do biura możliwość dezynfekcji rąk.

UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10 km mają osoby, które ukończyły
16 rok życia najpóźniej w dniu imprezy.
2. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 1963m i 5km mają osoby, które ukończyły 12 rok życia najpóźniej w dniu imprezy.
3. Prawo uczestnictwa w biegu dla dzieci mają osoby w wieku poniżej 12 lat.
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody na udział
w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego.
5. Podpisując deklarację uczestnictwa, Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – jego rodzic lub prawny opiekun) 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.
6. W skład każdego pakietu startowego wchodzą: pamiątkowa koszulka, torba, numer startowy i agrafki oraz materiały promocyjne, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i ciepły posiłek.
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7.

8.

9.

VII.

Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki – dokładna
forma mocowania zostanie przedstawiona przed startem. Niestosowanie się
do instrukcji, zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego
modyfikacja są zabronione. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać
usunięci z trasy biegu.
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych
z numerem startowym. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu (www.maratonczykpomiarczasu.pl).
Uczestnicy biegu proszeni są o zapisywaniu swojego biegu przy użyciu aplikacji rejestrujących czas oraz trasę biegu oraz udostępnianie wyników w formie
zrzutów ekranów urządzeń rejestrujących oraz zdjęć z biegu poprzez przesłanie
ich na adres mailowy Organizatora.

OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w Biegu na dystansach 1963m, 5km, 10km oraz marsz
Nordic Walking wynosi:
i. 40 zł - opłata do 28.02.2021 włącznie,
ii. 45 zł - opłata od 1.03.2021 do 31.03.2021 włącznie,

2.

3.
4.

5.
6.
7.

iii. 50 zł - opłata od 1.04.2021 do 30.04.2021 10.05.2021 włącznie,
iv. 65 zł - opłata w dniu przeddzień Biegu w biurze.
Opłata startowa za udział w Biegu dla dzieci wynosi:
i. 25 zł - opłata do 30.04.2021 10.05.2021 włącznie,
ii. 35 zł - opłata w dniu przeddzień Biegu w biurze.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Opłat można dokonywać jedynie podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej na stronie www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/tropem-swarzedz (za wyjątkiem rejestracji w dniu przeddzień Biegu).
Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości
i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Pakiety grupowe.
i. Chęć skorzystania z oferty pakietu grupowego zgłasza lider grupy przed
jej rejestracją w systemie, wraz z listą nazwisk i imion członków grupy
poprzez
wysłanie
wiadomości
e-mail
na
adres:
btw.swarzedz@zhr.pl.
ii. Czas rozpatrywania zgłoszenia wynosi 5 dni roboczych.
iii. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, Organizator wysyła wiadomość zwrotną do lidera z listą kodów rabatowych dla grupy.
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iv. Od momentu przesłania listy rabatowej, grupa ma 5 dni roboczych na
zarejestrowanie się wszystkich jej członków przez stronę zapisów.
W przeciwnym wypadku, zgłoszone w tym czasie osoby zobowiązane
są dopłacić równowartość otrzymanego rabatu, pod rygorem wykreślenia z listy startowej bez możliwość zwrotu poniesionej opłaty.
v. Obowiązuje bezwzględny zakaz udostępniania listy rabatów osobom
spoza grupy objętej ofertą pakietu grupowego.
vi. Zasady przyznawania pakietów grupowych:
a) grupa minimum 10 osób – zniżka 5 zł dla każdej osoby od aktualnej ceny pakietu,
b) grupa harcerek i harcerzy ze Swarzędzkiego Szczepu Harcerskiego
„DUKT” – minimum 10 osób – stała cena 30 zł.

VIII.

KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg zgodnie z niniejszym Regulaminem,
otrzyma medal okolicznościowy „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych 2021”. Medal jest drugim z trzech pamiątkowych medali-puzzli
tworzących medal trójbiegu 2020-2022. Biorąc pod uwagę przyjętą formułę
biegu, Organizator liczy na to, że każdy zarejestrowany uczestnik przebiegnie
zadeklarowaną trasę, co uprawni go do posiadania wspomnianego medalu.
2. Klasyfikacja w biegach na dystansach 1963m, 5km, 10km oraz marszu Nordic
Walking: 3 pierwsze miejsca kobiet oraz 3 pierwsze miejsca mężczyzn (każdy
dystans rozpatrywany osobno).
3. Biegi dla dzieci – klasyfikacja wiekowa zostanie określona (na podstawie zgłoszeń) do dnia 30 kwietnia 2021.

IX.

ZWROTY I REKLAMACJE
1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące wyników Biegu należy zgłaszać do Organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

X.

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE BIEGU
1. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przedstawionych przed startem zasad poruszania się po trasach oraz
stosowania się do poleceń służb porządkowych i Organizatora Biegu.
2. Każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ujętych w przepisach państwowych oraz stosowania się do zaleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz innych osób kierujących ruchem podczas Biegu.
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3.

4.

XI.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do ogólnie panujących,
aktualnych na dzień Biegu zasad bezpieczeństwa zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szczegółowe zasady dotyczące tej kwestii podczas
Biegu zostaną opublikowane bezpośrednio przed imprezą, by mogły być one
możliwie odpowiadające bieżącej na daną chwilę sytuacji.
Organizator zobowiązuje się do poinformowania odpowiednich służb
o organizacji biegu oraz zorganizowania właściwego co do przepisów i potrzeb
zabezpieczenia ratowniczego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO
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 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16a/11, 61-623 Poznań, NIP: 766182181 oraz ZHR
Okręg Wielkopolski NIP: 7781347103 (zwani 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 oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody
na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu video. Niniejszą zgodę Uczestnik wyraża automatycznie biorąc udział w Biegu.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
podmiotom lub osobom (np. osobom wydającym pakiety), które realizują na
zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem Biegu,
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Biegu.
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5.

6.

7.

8.

XII.

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).
Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników także 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).
Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery
i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych
nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej
są szyfrowane.
Przesłanie Organizatorowi wspomnianych w punkcie VI.9. niniejszego regulaminu danych oraz fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikowanie przez Organizatora oraz wykorzystanie przez niego przy promowaniu wydarzenia, z zastrzeżeniem, iż powstałe materiały nie będą w żaden sposób
urażać osób, których dotyczą. Wspomniana zgoda jest bezterminowa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odpowiedzialnym za organizację Biegu w Swarzędzu jest z ramienia ZHR
Okręg Wielkopolski – Swarzędzki Szczep Harcerski „DUKT” – reprezentowanym przez Adama Huberta.
2. Kontakt do organizatora drogą mailową: btw.swarzedz@zhr.pl.
3.
4.

5.

Organizator zapewnia Uczestnikom stosowną obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
W przypadku zmiany obostrzeń sanitarnych formuła Biegu zostanie dostosowana do aktualnie panujących zasad – z możliwością zmiany rywalizacji na
bieg indywidualny lub wirtualny.
Bieżące informacje, wiadomości i aktualizacje będą ukazywać się na wydarzeniu na Facebooku: ‘Bieg Tropem Wilczym – Swarzędz 2021’
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6.
7.

8.
9.

Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej http://www.maratonczykpomiarczasu.pl.
Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Swarzędzu. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu
w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane
osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym. Podane przy
rejestracji imię, nazwisko, rok urodzenia oraz miejscowość będą dostępne publicznie w ramach listy uczestników oraz wyników.
We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator
Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszego Regulaminu,
zobowiązując się do publikowania jego aktualnej wersji na stronie zapisów.

10. Niestosowanie się do zasad niniejszego Regulaminu może skutkować usunięciem uczestnika z Biegu oraz zwalnia organizatora z obowiązku zwrotu kosztów oraz wręczenia uczestnikowi pamiątkowego medalu.
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