
REGULAMIN 

Biegu Towarzyszącego 
24-godzinnej Sztafecie Charytatywnej 

podczas festynu 
„Otwórzmy Serca dla Basi i Marka” 



I Cel 
1. Zebranie jak największej ilości środków finansowych, które (po potrąceniu należnego podatku 
VAT oraz opłat firm pobierających opłaty startowe) zostaną przeznaczone Stowarzyszeniu „Dać 
Pomoc” w ramach akcji „Otwórzmy Serca dla Basi i Marka”. 
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja Miasta Kościana.

4. Promocja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

  

II Organizatorzy 
1. Organizatorem 24-godzinnej Sztafety Charytatywnej i Biegu Towarzyszącego 24-godzinnej 
Sztafecie Charytatywnej podczas festynu „Otwórzmy Serca dla Basi i Marka” jest Pospolite 
Ruszenie Serc we współpracy z Urzędem Miasta Kościana, Miejskim Ośrodkiem Sportu i 
Rekreacji oraz Stowarzyszeniem ”Dać Pomoc”.

  

III Termin i miejsce 
1. Bieg odbędzie w dniu 22 marca 2019 r. (piątek), otwarcie zawodów o godz. 10:20, start o godz. 
10:30, (bieżnia Stadionu Miejskiego w Kościanie) i potrwa 24 godziny, do dnia 23 marca 2019 r. 
(sobota).

2. Biuro Zawodów mieścić się będzie w kawiarence stadionowej pod trybuną główną Stadionu 
Miejskiego w Kościanie, ul. Romana Maya 26.

3. Parkingi dla uczestników zlokalizowane są przy cmentarzu na ul. Bączkowskiego. Nie ma 
możliwości wjazdu na parking na terenie stadionu w dniach odbywania się zawodów 
(22-23.03.2019 r.)


IV Trasa biegu 
1. Bieżnia tartanowa znajdująca się wokół boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w 
Kościanie.

2. Bieżnia posiada posiada atest PZLA.

3. Na trasie (bieżni stadionu) nie znajdują się żadne punkty żywieniowe i punkty odświeżania.

4. Brak limitu czasu na pokonanie trasy.

5. Istnieje tylko jeden kierunek ruchu podczas biegu, tzn. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 
(uczestnik zawsze skręca na łuku bieżni w lewo). Zabrania się biegania po bieżni w przeciwnym 
kierunku podczas odbywania się zawodów.

6. Uczestnicy nie przestrzegający zasad ruchu na bieżni, będą usuwani z trasy biegu, a ich 
rezultaty anulowane oraz nie wliczane do puli kilometrów wszystkich uczestników biegu.

7. Podczas trwania zawodów na bieżni przebywać mogą tylko uczestnicy zawodów, tj. osoby 
posiadające przypięty w widocznym miejscu aktualny numer startowy lub inne osoby 
dopuszczone przez organizatora (z identyfikatorem). Wszystkie inne osoby będą z trasy biegu 
usuwane.

8. Bieżnia w trakcie odbywania się zawodów (tj. od piątku 22.03.2019 r. od godz. 8:30 do soboty 
23.03.2019 r. do godz. 11:30) jest wyłączona z ogólnodostępnego użytkowania i zarezerwowana 
wyłącznie dla uczestników zawodów i organizatora.




V Pomiar dystansu 
1. Podczas 24-godzinnej Sztafety Charytatywnej i Biegu Towarzyszącego 24-godzinnej Sztafecie 
Charytatywnej podczas festynu „Otwórzmy Serca dla Basi i Marka” pomiaru dystansu 
pokonanego przez każdego z uczestników będzie dokonywać firma Maratończyk Pomiar Czasu, 
za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych.

2. Posiadanie prawidłowo zamocowanego i widocznego numeru startowego wraz z chipem jest 
warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

3. Pierwszych 300 uczestników zapisanych do zawodów poprzez zapisy internetowe otrzyma 
bezwrotny numer startowy.


VI Zgłoszenia do biegu 
1. Organizator ustala limit startujących, który wynosi 500 zawodników (300 zgłoszonych 
zawodników przez zapisy internetowe + 200 numerów do dyspozycji Organizatora w dniu 
zawodów).

2. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie od 12.03.2019 r. od godz. 12.00 do dnia 20.03.2019 
r. do godz. 24:00, lub do wyczerpania limitu 300 miejsc, na stronie:


https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg24h


3. Istnieje możliwość zgłoszenia się do biegu w dniach 22-23.03.2019 w Biurze Zawodów (patrz 
Dział III, punkt 2).

4. Organizator zastrzega sobie możliwość powiększenia limitu uczestników, zarówno poprzez 
zapisy internetowe, jak i zapisy w Biurze Zawodów w dniu zawodów.

5. Wpisanie na listę startową nastąpi po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wpłacenia 
opłaty startowej w zawodach: w dniach 12-20.03.2019 r. przelewem online, w dniach 
22-23.03.2019 r. w Biurze Zawodów.

6. Numery startowe zostaną nadane 21.03.2019 r. Numery zostaną nadane losowo. Organizator 
zastrzega sobie rezerwacje numerów startowych od 1 do 30 dla uczestniczek sztafety, 
sponsorów, osób wyróżnionych przez organizatora oraz innych osób związanych z organizacją 
zawodów.

7. Organizator nie przewiduje możliwości przepisania pakietu na inną osobą, zarówno podczas 
zapisów internetowych, jak i podczas zapisów w Biurze Zawodów.

8. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.


VII Sprawy finansowe i weryfikacja 
zawodników 

1. Opłata startowa wynosi 20 zł podczas zapisów internetowych (Dział VI, punkt 2) lub minimum 
30 zł w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

2. Uczestnik zawodów, w dniach 12-20.03.2019 r. dokonuje opłaty startowej wyłącznie systemem 
on-line po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Na żądanie uczestnika organizator wystawi Fakturę VAT po zaksięgowaniu przelewu na koncie 
organizatora.

4. Weryfikacja uczestników odbywać się będzie w dniach 22-23 czerwca 2019 r. (piątek-sobota) w 
Biurze Zawodów.


https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg24h


VIII Uczestnictwo 
1. Do startu dopuszczeni są wszyscy, bez względu na płeć i wiek, którzy w dniu zawodów 
podpiszą oświadczenia o swoim stanie zdrowia i których dane zostały zweryfikowane w biurze 
zawodów. Dzieci do 11 roku życia mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie pod opieka osoby 
dorosłej.

2. Organizator nie przewiduje możliwości startu osób z wózkami dziecięcymi żadnego typu. 
Dopuszcza się możliwość startu uczestników na wózkach inwalidzkich tradycyjnej konstrukcji.

3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

4. Zakazuje się uczestniczenia w biegu osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się 
nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby 
takie zostaną usunięte z trasy biegu (bieżni stadionu).

5. Każdy uczestnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Dozwolone formy ruchu podczas zawodów: bieg, trucht, marsz. Organizator nie przewiduje 
startu uczestników na rolkach oraz z kijami Nordic Walking.

7. W trakcie wydarzenia wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w 
mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora.

8. Organizator nie zapewnia dla uczestników biegu żadnych szatni.

9. Do dyspozycji uczestników biegu dostępne będą toalety znajdujące się na terenie stadionu, 
pod trybuną główną.


IX Polityka prywatności 

    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. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej 
„Administratorem”). 

    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).


    Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 
61-693 Poznań, NIP:766182181, 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 
przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181. 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.




    Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub 
osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora 
czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
realizacji biegu.


    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 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.


X Postanowienia końcowe 
1. Organizatorzy pozostawiają 200 numerów startowych do dyspozycji Koordynatora 24-
godzinnej Sztafety Charytatywnej i Biegu Towarzyszącego 24-godzinnej Sztafecie Charytatywnej 
podczas festynu „Otwórzmy Serca dla Basi i Marka” w/w numerami w dniu zawodów.

2. Zabrania się poruszania rowerami po trasie uczestnikom biegu, jak i osobom trzecim.

3. Wyniki biegu będą dostępne na stronie:


https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg24h


4. Wyniki biegu nie będą publikowane na tablicy ogłoszeń w strefie mety.

5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

7. Organizator nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


 

Koordynator 24-godzinnej Sztafety Charytatywnej

i Biegu Towarzyszącego 24-godzinnej Sztafecie Charytatywnej

podczas festynu charytatywnego

„Otwórzmy Serca dla Basi i Marka”

Bartosz Wesoły

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg24h

