Regulamin Urodzinowego Biegu VIVO! Krosno
ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU
Bieg ma charakter drużynowy. Zawodnicy startują w zespołach 2 osobowych (za wyjątkiem kategorii rodzinnej), w której
wystartować może maksymalnie 3 osoby.
Aby wziąć udział w zawodach, należy spełnić następujące warunki:
1.
2.
3.
4.
5.

Mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych na udział w Biegu, oraz przedstawić ją Organizatorowi Biegu;
Zapoznać się z regulaminem biegu i zaakceptować jego treść;
Zgłosić swój udział w biegu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub rejestrację drużyny
w Biurze Zawodów;
Odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach potwierdzając pisemnie znajomość
regulaminu oraz wyrażając zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku.
Udział w Biegu jest bezpłatny.

REJESTRACJA DRUŻYN
Aby wziąć udział w biegu należy dokonać wcześniejszej rejestracji drużyny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rejestracji drużyny można dokonać online oraz osobiście przed rozpoczęciem biegu w Biurze Zawodów;
Formularz
zgłoszeniowy
znajduje
się
na
stronie
www.vivo-krosno.pl
pod
linkiem
https://vivo-shopping.com/pl/krosno/aktualnosci-i-wydarzenia/urodzinowy-bieg-na-orientacje;
Formularz wypełnia tylko kapitan drużyny, podając imiona, nazwiska i daty urodzenia pozostałych zawodników
swojego zespołu;
Zapisów osobistych i odbioru pakietów startowych dokonywać można w godzinach pracy Biura Zawodów.
Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 3.10.2020 w godz. 11.00 – 13.15;
Do wyczerpania limitu drużyn na danej trasie liczy się kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia limitu 75
zgłoszonych drużyn (25 drużyn na trasie RODZINNEJ oraz 50 drużyn na trasie PRO).
Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w dniu zawodów wolnych pakietów pomiędzy trasami.

PROGRAM
Bieg Urodzinowy odbędzie się w sobotę, 3 października 2020 r.
Zawody odbędą się wg następującego programu:
11.00 - 13.15 - rejestracja zawodników i odbiór pakietów w Biurze Zawodów (wewnątrz Centrum Handlowego VIVO!,
przy wejściu zachodnim od strony Lasów Państwowych)
13.30 - start falami (start z parkingu przy Centrum Handlowym VIVO! od strony Starostwa Powiatowego)
16.30 - 17:00 - dekoracja najlepszych zespołów (Food Court Centrum Handlowego VIVO!)

TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE, BUFETY
1.

2.

3.

Bieg odbędzie się na zasadach biegu na orientację typu scorelauf. Zawodnicy otrzymują mapy
z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Każdy zespół powinien zameldować się na wszystkich punktach
kontrolnych. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna.
Na punktach kontrolnych zespoły wykonują zadania sprawnościowe lub logiczne. Po wykonaniu zadania
zespół przedkłada sędziemu na punkcie kartę startową w celu potwierdzenia wykonania zadania.
Niewykonanie zadania powoduje naliczenie 15 minut kary.
Na potrzeby biegu przygotowane zostały dwie trasy - RODZINNA oraz PRO

TRASA RODZINNA:
Cała trasa liczona po optymalnych wariantach między punktami mierzyć będzie ok. 7 km (+/-1 km).
Limit łączny na tej trasie wynosi 25 drużyn.
TRASA PRO
Cała trasa liczona po optymalnych wariantach między punktami mierzyć będzie ok. 13 km (+/-1 km).
Limit łączny na tej trasie wynosi 50 drużyn.

Łączny limit uczestników wynosi 75 drużyn.
4.

Na mecie zorganizowany będzie bufet dla zawodników z wodą, napojami, owocami oraz drobnymi
przekąskami.

ŚWIADCZENIA

W ramach pakietu startowego organizator zapewnia następujące świadczenia:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ubezpieczenie NNW;
bufet na mecie;
obsługa sędziowska, pomiar czasu, numer startowy;
pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy trasę;
nagrody dla najlepszych zespołów;
zabezpieczenie medyczne Zawodów;
pamiątkowe zdjęcie z biegu;
mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi dla każdego zespołu;
kartę startową do potwierdzania punktów kontrolnych dla każdego zespołu.

ZASADY, RYWALIZACJA, NAGRODY
Zasady obowiązujące podczas zawodów:
1.
2.
3.
4.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu
swojego ciała;
Każdy zespół powinien się poruszać wspólnie, tj. maksymalny odstęp między zawodnikami podczas
rywalizacji może wynosić maksymalnie 30 metrów,
Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
Zawodników obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych
działań niosących szkodę przyrodzie;

Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może skutkować dyskwalifikacją zespołu.

KATEGORIE I KLASYFIKACJA
Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach:
Trasa PRO:
1.
2.
3.

Kategoria męska „MM”– zespoły męskie, 2-osobowe (najmłodszy zawodnik w wieku 16 lat lub więcej)
Kategoria damska
„KK” 
– zespoły damskie, 2-osobowe (najmłodsza zawodniczka w wieku 16 lat lub więcej)
Kategoria MIX– zespoły mieszane, 2-osobowe (najmłodszy zawodnik w wieku 16 lat lub więcej)

Trasa RODZINA
1.

Kategoria Rodzinna:zespoły 2-, 3-osobowe, (minimum 1 zawodnik w wieku do 16 lat oraz 1 osoba
pełnoletnia).

Organizator przewiduje się nagrody dla 3 najlepszych zespołów w każdej kategorii.

BEZPIECZEŃSTWO
1.
2.

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na
zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatora.
Przystępując do Zawodów każdy zawodnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego
rodzaju aktywności fizycznej, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału
w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia i podpisuje opiekun prawny.

3.

4.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych oraz
do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i służby porządkowej
Organizatora.
Uczestnicy poruszają się w otwartym ruchu ulicznym. Każdy zawodnik podczas zawodów zobowiązany jest do
poruszania się w zgodzie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr
98 poz. 602).

REZYGNACJA
W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji z kontynuacji, podczas trwania Zawodów, niezbędne jest telefoniczne
poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym na numerze startowym.
PROTESTY, KARY, DYSKWALIFIKACJE
Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia protestów dotyczących przebiegu rywalizacji do 72 godzin od
zakończenia limitu czasu. Protest złożony musi być do organizatora - firmy KAYF - na piśmie lub drogą mailową. W
przypadku oczywistej bezzasadności protestu, nie będzie on rozpatrzony. Osoba składająca protest wyraża zgodę na
upublicznienie jego treści oraz swoich danych w postaci imienia i nazwiska.
OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE
Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika. Wzór zgody jest
częścią niniejszego regulaminu. W przypadku chęci udziału osoby niepełnoletniej niezbędne jest wyrażenie tej zgody
przez prawnego opiekuna zawodnika.
Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika
podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest VIVO! Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000394166, NIP: 6793070150, REGON: 121816950, adres: ul.
Prosta 70, 00-838 Warszawa w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym do publikacji danych
zawodnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu zawodnika na wskazany podczas
rejestracji numer telefonu.
Zawodnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do
uczestnictwa w Zawodach.
Dane zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią
związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza
podmiotów takich jak: organizator biegu, firmy pomiaru czasu oraz firmy obsługujące płatności elektroniczne itp.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.
Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących zawodnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
ORGANIZATOR
Organizatorem Zawodów, jest firma KAYF, z siedzibą Murowany Most 12, 16-515 Puńsk, NIP 8442231249.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem
organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie biegu www.vivo-krosno.pl/

ZGODA NA BEZPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja,….…………………………………..………………………………, udzielam zezwolenia spółce VIVO! Poland spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 
0000394166, adres do kontaktu: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa (Właściciel
centrum handlowego), na bezpłatne utrwalenie i/lub rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* uwiecznionego
na fotografiach/nagraniach audio-video w dniu 3 października 2020 r. podczas Biegu Urodzinowego „Biegam z VIVO!” (Wydarzenie).
Pole eksploatacji wizerunku obejmuje terytorium Polski, od dnia utrwalenia w: prasie, Internecie (w tym na profilu Właściciela centrum
handlowego w mediach społecznościowych i na stronach www centrum handlowego Właściciela, telebimach), telewizji i na materiałach
outdoor/indoor, materiałach POS (w tym w środkach komunikacji miejskiej, na mobilach) oraz w materiałach będących relacjami z
wydarzenia.

Administratorem moich danych w postaci imienia i nazwiska i wizerunku lub odpowiednio imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka oraz imienia i
nazwiska opiekuna prawnego jest Właściciel centrum handlowego. Dane przetwarzane będą przez okres czasu wskazany powyżej w treści zgody
i po tym czasie usunięte. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Właściciela centrum handlowego usługi marketingowe, w
tym w zakresie utrzymania stron internetowych centrum handlowego, profilu w mediach społecznościowych, a także zajmujące się organizacją
wydarzeń (w tym Wydarzenia)
w centrum handlowym, świadczące usługi związane z tworzeniem, produkcją lub rozpowszechnianiem treści reklamowych, jak również zarządcy
centrum handlowego, podmioty grupy IMMOFINANZ współpracujące z Właścicielem centrum handlowego w ramach Wydarzenia, dziennikarze.
Facebook, podobnie jak Youtube, których serwery mogą znajdować się
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, na których przechowywane może być wizerunek, są stronąP
 orozumienia
w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA przewidującego ochronę danych osobowych na poziomie porównywalnym z ochroną obowiązującą w Unii
Europejskiej rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).
Polityki
ochrony
danych
dostępne
są
pod
adresem:
h
 ttps://facebook.com/about/privacy/
oraz
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Wizerunek będzie rozpowszechniany w zakresie udzielonej zgody przez czas, na który udzielona
została Spółce licencja na jej rozpowszechnianie na stronie/kanale społecznościowym przez twórcę lub do czasu cofnięcia zgody, którą to zgodę
(w odniesieniu do wszystkich przetwarzanych na gruncie niniejszej zgody danych) można cofnąć w każdym czasie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda wyrażona zostaje na gruncie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO a
podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika ani z obowiązków ustawowych ani z umownych. Administrator nie wykorzystuje wyżej
wymienionych danych osobowych na poczet zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec osoby utrwalanej na zdjęciu lub nagraniu, w tym
jej profilowania. Uprawnionemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także prawo złożenia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Administratora można kierować za pośrednictwem formularza dostępnego na:h
 ttps://immofinanz.com/en/gdpr.

_____________________, dnia ________________________ r.
__________________________
czytelny podpis
* niewłaściwe skreślić

