REGULAMIN
VII. BIEG Z SERCEM WOŚP

Chorzów, 30.01.2022 r
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§ 1 Cel imprezy
⮚ Zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w ramach 30. Finału WOŚP;
⮚ Popularyzacja biegania jako najprostszej form aktywnego wypoczynku;
⮚ Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
⮚ Dobra zabawa dla dużych i małych mieszkańców Chorzowa i miast ościennych;
⮚ Podtrzymanie aktywności fizycznej w okresie stanu epidemii COVID-19.

§ 2 Organizatorzy oraz współorganizatorzy

Organizatorem jest:
⮚ Sztab WOŚP Chorzów

#714 działający przy Zespole Szkół

Technicznych

Nr 1 w Chorzowie;
Współorganizatorem jest:
⮚ Urząd Miasta Chorzów;
⮚ MORiS Chorzów;
⮚ Zespół Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie;
⮚ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach;
⮚ Chorzowskie Stowarzyszenie Biegaczy Długodystansowych „W Ruchu”.

§ 3 Termin i miejsce oraz zasady imprezy
⮚ Bieg odbędzie się 30.01.2022r., w godzinach 12:00 – 18:00, po bieżni

lekkoatletycznej obiektu sportowego MORiS w Chorzowie przy ul. Lompy 10 A;
⮚ Start i meta znajdować się będzie na stadionie miejskim przy ul. Lompy 10 A;
⮚ Biuro zawodów będzie czynne w dniu Finału w godzinach 10:00 – 17:00;
⮚ Każdy uczestnik, który będzie chciał wziąć udział w wydarzeniu, zobowiązany jest do

wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa poprzez specjalnie przygotowaną aplikację
(system Android) lub formularz zgłoszeniowy (link dostępny na Facebook);
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⮚ Do wyboru będą 3 tury, na które będzie mógł się zapisać każdy chętny zawodnik.

Limit miejsc na turę wynosi 50 osób;
⮚ Dostępne godziny:

o 12:00 – 14:00
o 14:00 – 16:00
o 16:00 – 18:00
⮚ Organizator udostępnia łącznie 150 miejsc w trakcie wydarzenia;
⮚ Organizator zastrzega możliwość wejścia większej ilości niż 50 osób/tura;
⮚ Po

zakończeniu tury, uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia bieżni

lekkoatletycznej, umożliwiając wzięcie udziału kolejnym biegaczom;
⮚ Każda osoba, która zarejestruje się przy użyciu aplikacji lub formularza oraz

potwierdzi dokonanie wpłaty do eSkarbonki w wysokości 20,00 zł/osoba, otrzyma
pamiątkowy medal;
⮚ W trakcie biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.

§ 4 Zasady biegu
⮚ Jedno okrążenie wynosi 400 metrów, po bieżni lekkoatletycznej;
⮚ Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania swojego biegu przy użyciu

dowolnego urządzenia z funkcją GPS oraz dedykowanej aplikacji, którą będzie można
pobrać za pomocą linku udostępnionego przez organizatora (na system Android);
⮚ W przypadku posiadania innego systemu operacyjnego, dozwolona jest dowolna

aplikacja biegowa;
⮚ Po zakończonym biegu, uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia swojego dystansu

w odpowiednio oznakowanym namiocie w celu zsumowania wszystkich pokonanych
kilometrów;
⮚ Uczestnik rejestruje w aplikacji swoje dane w celu weryfikacji tożsamości

i właściwego przypisania wyniku;
⮚ Uczestnik jest ograniczony czasowo – może rozpocząć i zakończyć bieg tylko

i wyłącznie w swojej turze, którą zadeklarował;
⮚ W biegu może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i kondycji. Osoby

niepełnoletnie zobowiązane są do wzięcia udziału pod nadzorem osób pełnoletnich.
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§ 5 Opłata startowa, rejestracja, medale
⮚ Uczestnictwo w wydarzeniu wiąże się z wniesieniem opłaty startowej w wysokości

nie mniejszej niż 20,00 zł za pośrednictwem wirtualnej puszki. Link dostępowy do
wirtualnej puszki zostanie podany na wydarzeniu, w dniu rozpoczęcia zapisów;
⮚ Cała opłata przekazywana jest na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy za pośrednictwem wirtualnej puszki. Wpłacona opłata nie podlega
zwrotowi;
⮚ Uczestnik nie korzystający z autorskiej aplikacji, aby wziąć udział w imprezie, musi

wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej, podanej w wydarzeniu;
⮚ Liczba miejsc jest ograniczona. Limit osób mogących wziąć udział w wydarzeniu

wynosi 150;
⮚ Rejestracja zostanie uruchomiona w dniu 20.12.2021 r., a zamknięcie nastąpi

po uzyskaniu maksymalnej liczby chętnych, tj.: 150 osób;
⮚ Formularz może zostać zablokowany wcześniej, po wyczerpaniu się wolnych miejsc;
⮚ Organizator nie przewiduje większej ilości miejsc medalowych;
⮚ Dowodem

skutecznej

rejestracji

jest

mail

potwierdzający

uczestnictwo.

Bez wiadomości zwrotnej, uczestnik nie dopełnił wszelkich formalności związanych
z rejestracją, a tym samym nie zakwalifikuje się jako uczestnik biegu;
⮚ Podczas rejestracji uczestnik składa oświadczenie o:
 zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu wydarzenia;
 wzięciu udziału w wydarzeniu na własną odpowiedzialność;
 wyrażeniu zgody w celu przetwarzania danych osobowych

w związku
z organizacją wydarzenia (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail,
telefon kontaktowy);
 zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora.
⮚ Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć

przesłanych przez uczestników;
⮚ W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

 pamiątkowy medal
⮚ Osoby, które zapłacą za uczestnictwo lecz nie stawią się po odbiór medalu w dniu

Finału, nie będą miały możliwość odebrania go w innym terminie i miejscu. Medal
ten o godzinie 18:00 zostanie rozdysponowany wśród innych uczestników, którzy
udokumentują dokonaną wpłatę lecz nie zdążył zapisać się przez formularz ze
względu na osiągnięty limit miejsc.
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Podczas tegorocznej edycji biegu, Organizator nie będzie prowadził klasyfikacji generalnej
oraz nie będzie nagród dla najlepszych uczestników.

§ 6 Postanowienia końcowe
⮚ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w trakcie wydarzenia szkody

i inne sytuacje, na które nie ma wpływu;
⮚ Organizator nie ubezpiecza uczestników wydarzenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków. Ubezpieczenie jest zapewniane we własnym zakresie, dobrowolnie przez
uczestników;
⮚ W sytuacji odwołania imprezy, opłata startowa wpłacona na wirtualną puszkę

Fundacji nie podlega zwrotowi i w całości przekazywana jest na konto Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy za pośrednictwem Sztabu WOŚP Chorzów #714;
⮚ Wszystkich uczestników VII. Bieg z sercem WOŚP obowiązuje niniejszy Regulamin;
⮚ Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem;
⮚ Uczestnicy wydarzania biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie

istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach oraz że są
świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem
w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność;
⮚ Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki,

ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy
ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody;
⮚ Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa

(w tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym);
⮚ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość i prędkość transmisji danych

oraz za uwarunkowania techniczne jakie występują po stronie startującego;
⮚ Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn;
⮚ Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie;
⮚ W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator;
⮚ W sytuacji nieprzestrzegania przez uczestnika w/w regulaminów, Organizator ma

prawo do wyproszenia go z miejsca odbywania się imprez;
⮚ Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień imprezy,

ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID19, jak również zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz
Organizatora;
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⮚ W imprezie nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:

 mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak
katar, kaszel;
 mają temperaturę ciała powyżej 37,50 C;
 przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
⮚ W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności związanych z odbyciem się imprezy

w bezpiecznej dla uczestników formie, które wynikają z czynników niezależnych od
Organizatora, Organizator ma prawo do jej odwołania. W szczególności Organizator
zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu imprezy w przypadku:
 zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ
na przebieg wydarzenia,
 wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a która to sytuacja mogłaby
zagrażać życiu
i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących
w organizacji imprezy,
 wprowadzenia
powszechnie
obowiązujących
przepisów
prawa
(w szczególności dotyczących limitów osób), które powodowałyby,
że przeprowadzenie imprezy byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione.
⮚ Organizator informuje, iż z dniem 20 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 491 ze zm.) wprowadzono na
terytorium Rzeczypospolitej Polski stan epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV2. Powyższa sytuacja powoduje, iż wprowadzane są liczne obostrzenia o charakterze
powszechnie obowiązującym, mające na celu ograniczenie transmisji wirusa.
W związku z powyższym organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu,
w sytuacji wprowadzenia ww. obostrzeń i konieczności dostosowania do nich
postanowień Regulaminu, m.in. w zakresie liczebności grup startowych;
⮚ Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia na uczestnika przed dopuszczeniem

go do udziału w imprezie obowiązku kontroli stanu zdrowia przez służby medyczne,
w szczególności poprzez wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 w razie potrzeby tj.
gdy organizator zostanie do tego zobligowany przez organ państwowy lub przepis
prawa, albo gdy w ocenie organizatora zaistnieje uzasadnione podejrzenie co do
stanu zdrowia uczestnika. W razie stwierdzenia złego stanu zdrowia uczestnika,
organizator będzie uprawniony do niedopuszczenia go do udziału w imprezie;
⮚ Na miejscu startu oraz mety wskazane jest korzystanie z maseczek ochronnych.
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§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
⮚ Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji, promocji
oraz nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów;
1.
Administratorem Danych Osobowych jest Sztab WOŚP Chorzów #714
działający przy Zespole Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie – reprezentowany
przez Michała Hornik;
2.
Dane osobowe uczestników takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, nazwa klubu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
3.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych,
prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4.
Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
5.
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem wospchorzow@gmail.com we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem
praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach;
8.
Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na bezterminowe wykorzystanie
wizerunku, przez Sztab WOŚP Chorzów #714 działający przy Zespole Szkół
Technicznych Nr 1 w Chorzowie – Reprezentowany przez Michała Hornik, oraz na
umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek
zawodników na stronie internetowej Sztab WOŚP Chorzów #714 oraz na profilach
internetowych zarządzanych przez Sztab WOŚP Chorzów #714 takich jak Facebook,
YouTube w celu informacji i promocji. Podstawę prawną do wykorzystania
wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:
Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm);
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⮚ Organizator zobowiązuje się do komisyjnego usunięcia wszelkich baz danych, list
startowych oraz oświadczeń zawierających dane osobowe w terminie do 3 miesięcy
od zakończenia biegu;
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody, o której mowa w w/w
punktach jest równoznaczne z niedopuszczeniem danej osoby do udziału w biegu.

§ 8 Dane kontaktowe
SZTAB




Zespół Szkół Technicznych Nr 1 ul. Sportowa 23, 41-500 Chorzów.
Szef Sztabu: Magdalena Wojtowicz tel. (032) 241 02 16.
Koordynator wydarzeń: Alicja Pochmara tel. 609 23 98 23.

URZĄD MIASTA


Urząd Miasta w Chorzowie ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów.

MORIS CHORZÓW


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów.
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