Regulamin ROLL & RUN Challenge 2020

§1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem zawodów ROLL&RUN Challenge 2020 jest:
KrisMedia Krzysztof Skiera;
Magdalena Skiera
z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Przemysłowej 8.

2.

Celem imprezy jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną –
bieganie/rolki.

3.

Uczestnikiem ROLL&RUN Challenge 2020 jest każda osoba, która prawidłowo
zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie
www.facebook.com/RollRun, wniosła opłatę startową oraz zaakceptowała niniejszy
regulamin.

4.

ROLL&RUN Challenge 2020, to zmagania zawodników na poszczególnych dystansach:
- biegacze: 5 kilometrów
- rolki półmaraton: 21 kilometrów

§2. Cele
1.

ROLL&RUN, to cykl imprez sportowo-towarzyskich.

2.

Cele Imprezy:
a)

Propagowanie idei prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, dzięki
aktywności fizycznej jaką jest bieganie, jazda na rolkach

b)

Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach i
kategoriach ustalonych przez Organizatora;

c)

Wzmocnienie odporności poprzez aktywność fizyczną.

§3 Termin i miejsce, informacje podstawowe
1.

Impreza odbędzie się pomiędzy 10.07 – 15.07.2020 w dowolnym miejscu.

2.

ROLL & RUN Challenge 2020 – wirtualne , to zmagania zawodników na poszczególnych
dystansach:
a. rolki: 21 kilometrów;
b. bieg: 5 kilometrów;

3.

Brak limitów czasowych dla poszczególnych dystansów.

§4 Warunki zgłoszenia i uczestnictwa
1.

W challenge może startować każda osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończą
18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwskazań medycznych do udziału w
zawodach. Osoby niepełnoletnie (16 – 18 lat)

mogą zostać Uczestnikami

pod

warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. W
przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność
za nieletniego Uczestnika.
2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników. Wszyscy
uczestnicy startujący robią to na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego
stanu zdrowia i ewentualnych przeciwskazań do wykonywania tego typu wysiłku sportowego.

3.

Uczestnicy mogą wystartować w jednej (bieganie, rolki) lub kilku konkurencjach.
Uczestnik który zapisze się oddzielnie na każdą konkurencję, będzie klasyfikowany w
danych konkurencjach.

4.

Warunkiem uczestnictwa w challenge jest prawidłowa rejestracja, o której informacja
podana jest na stronie www.facebook.com/RollRun, uiszczenie opłaty startowej

5.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika, internetowego formularza
zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty startowej.

6.

Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być
aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

7.

Po zalogowaniu każdy z zawodników może wgrać swój trening w formacie gpx – wówczas
system sam automatycznie zweryfikuje wasz trening, lub wpisać swój kilometraż załączając
zrzut ekranu ze swej trasy, z którego będzie można wyczytać minimum: datę treningu, dystans
i czas – wpis pojawi się po dokonaniu weryfikacji przez administratora.

8.

Aby wyzwanie zostało uznane zawodnik musi przesłać dane potrzebne do weryfikacji udziały w
terminie do 24 lipca do godziny 23.59 na platformę.

9.

Brak przesłania wyników oznacza brak możliwości klasyfikacji zawodnika i brak podstawy do
wysłania medalu.

10.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

odrzucenia

każdego

Formularza

Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z
prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje
uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
11.

Regulamin

jest

dostępny

na

stronie

zapisów

oraz

na

stronie

www.facebook.com/RollRun.
12.

Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.).

13.

Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz
nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w challenge.
§5 Opłata Rejestracyjna

1.

Opłata Rejestracyjna zwana opłatą startową za udział w challenge wynosi dla każdego
dystansu 35 zł.

2.

Jeśli zawodnik chce być liczony w kilku konkurencjach musi zapisać się na każdą
konkurencję oddzielnie i uiścić za każdy dystans 35 zł.

3.

O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

4.

Opłata nie podlega zwrotowi.

5.

Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób
indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

§6 Pakiet Startowy
1.

Po złożeniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uczestnik
otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy wysłany na maila
każdemu zawodnikowi,

2.

Medal pamiątkowy zostanie wysłany listem poleconym po zarejestrowaniu swojego
udziału przez zawodnika w systemie, weryfikacji przez organizatora na adres wskazany
w formularzy zgłoszeniowym.
§7 Pomiar Czasu
1.

Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może
to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

§9 Klasyfikacje i nagrody
1.

W challenge prowadzona będzie klasyfikacja :
Open Kobiet i Open Mężczyzn dla każdej konkurencji.

2.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i
nagród.

3.

Laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki lub/i nagrody rzeczowe.

4.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą i zarejestrują udział w systemie otrzymają
pamiątkowy medal.

§10 Polityka prywatności
1.

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny
umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101

poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz do ich poprawiania i usuwania.
2.

Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji
handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów Biegu.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w
dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji
związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe,
powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o
przyszłych imprezach Organizatora.
§11 Postanowienia końcowe

1.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub
częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3.

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4.

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5.

Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów w trakcie trwania
zapisów za pośrednictwem formularza internetowego, jak i po jego zakończeniu.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

7.

Informacje i aktualności dotyczące Challenge można znaleźć na stronach:
www.facebook.com/Roll&Run

8.

Kontakt:
Krzysztof Skiera tel. +48 501 989 873; rollandrun@krismedia.pl
Magdalena Skiera tel. +48 668 141 925 rollandrun@krismedia.pl

9.

Niniejszy

regulamin

wchodzi

www.facebook.com/ROLLandRUN.

w

życie

z

dniem

opublikowania

na

