Regulamin Biegu z przeszkodami -RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR ZIELONA GÓRA
Cel biegu
Popularyzacja zdrowego stylu życia, biegania jako najlepszej i najprostszej formy
zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, promocja sportu i rekreacji ruchowej.
Miejsce i termin
1. MIEJSCE I TERMIN ORGANIZOWANEJ IMPREZY : Zielona Góra ul. Rynek 1
(Starówka)
Każdy bieg jest również ogłaszany na stronie www.runawayocr.pl oraz na Facebooku –
RUNAWAY – POLSKI UCIEKINIER.

KATEGORIE : Dziewczynki i chłopcy. Podział na kategorie wiekowe: od 4 lat do 8 lat
oraz od 9 lat do 13 lat.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem biegu może być każda osoba, która zapozna się z regulaminem –
wyruszenie na trasę biegu jest jednoznaczne z faktem zapoznania się z jego treścią.
2. Osoby poniżej 18 roku życia uczestniczą w biegu pod opieką rodziców, prawnych
opiekunów lub za ich zgodą.
3. Opiekun dziecka odpowiedzialna jest i zobowiązany do pilnowania swojego dziecka
na terenie imprezy Runaway Drogbruk Junior Zielona Góra ze względów
bezpieczeństwa w czasie trwania całego eventu.
Zasady bezpieczeństwa
1. Udział w biegu odbywa się po wytyczonej trasie.
2. Biegnąc należy zachować zasady bezpieczeństwa tak, aby nie uszkodzić lub
spowodować urazu, kontuzji u siebie oraz u innego uczestnika biegu.
3. Zakaz zabierania ze sobą na trasę biegu szklanych i ostrych przedmiotów.
4. Uczestnik biegu powinien posiadać strój sportowy.
5. Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, używania
otwartego ognia, niszczenia przyrody i zaśmiecania.
6. W razie potrzeby należy skontaktować się z organizatorami, obsługą medyczną lub
porządkową.
7. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i podporządkować się poleceniom służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
8. Zakaz udziału osób pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
DOPUSZCZENIA DO STARTU
Osoby które dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę
startową i odbiorą pakiet startowy. Oświadczenie będzie można podpisać w dniu zawodów
w biurze organizatora lub w momencie odbioru pakietu startowego.

DŁUGOŚC BIEGU I ILOŚĆ PRZESZKÓD
Długość biegu oraz ilość przeszkód będzie publikowana w informacjach na facebook
RUNAWAY – POLSKI UCIEKINIER oraz stronie www.runawayocr.pl będzie zależna od
miejscowości w której będzie organizowany event.
OCHRONA WIZERUNKU i DANE OSOBOWE
Każdy zawodnik akceptuje udział w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze
niebezpieczeństwo i ryzyko wynikające z rodzaju biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku
utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych. Każdy zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone
wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w
przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. Wszyscy
uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do
celów związanych z zawodami.
Podczas biegu Runaway – Polski Uciekinier wykonywane wszystkie zdjęcia i filmy, na których
możesz być ujęty podczas biegu z przeszkodami Runaway. Publikacja wizerunku uczestników
służy promowaniu sportu oraz zachęcania innych osób do czynnego udziału w kolejnych
biegach organizowanych przez Runaway – Polski Uciekinier. Materiały filmowe oraz fotografie
wykonywane są w sposób spontaniczny, energiczny przez zaangażowanych fotografów i
ekipy video, którzy nie mają możliwości pojedynczo dokumentowania, wizerunku zawodników
biorących udział w biegu. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zezwolenie
osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest
oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli
– zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie może być swobodnie cofnięte po
wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego
odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub
wcześniej. Przetwarzanie danych osobowych (Twojego wizerunku) w świetle RODO odbywa
się przy rejestracji Wydarzenia sportowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z
którym: przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią. Organizator ma w pełni uzasadniony interes by popularyzować sport, w tym poprzez
relacje filmowe i fotograficzne z przeprowadzanego wydarzenia organizowanego przez
RUNAWAY – POLSKI UCIEKINIER.
Jestem świadom, że zgoda niniejsza może być cofnięta w każdej chwili poprzez wysłanie email na adres : kontakt@runawayocr.pl z tytułem wiadomości „Cofnięcie zgody na
udostępnienie wizerunku oraz data biegu”. Wraz z dokładnym opisem w e-mailu o jakie
wydarzenie chodzi.
PŁATNOŚĆI.
Zwodnicy rejestrują się na stronie zaprojektowanej przez Firmę B4SPORT.
Płatności dokonuje się przez system płatności internetowych tpay.com

W RAMACH WPISOWEGO ZAWODNIK OTRZYMUJE
-Możliwość wzięcia udziału w biegu
-Pamiątkowy medal
-Zestaw startowy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających
się przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody) oraz do zmian godzin startów danych fal.
-Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
- Uczestnik nie przestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
-W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
-W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora

