REGULAMIN
1. Ursynowski Bieg bez Windy
Impreza realizowana jest z inicjatywy i środków finansowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Organizator:
Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Wykonawca:
Fundacja Fabryka Sportu
Kontakt: kontakt@entretiming.pl
Termin i miejsce:
Zawody odbędą się 7 października 2018 r. w budynku Galeria Ursynów, Aleja KEN 36.
Biuro zawodów zlokalizowana będzie na rogu Alei KEN i Belgradzkiej przy wyjście z metra Natolin.
Bieg będzie polegał na wbiegnięciu po schodach na 17. piętro budynku. Zawodnicy startuję w
interwałach co 15 sekund. Kolejność zostanie ustalona poprzez losowanie. Listy startowe i kolejność
biegu zostaną udostępnione w dniu imprezy w biurze zawodów.
Program imprez:
8.30 – otwarcie biura zawodów
9.00 – oficjalne otwarcie imprezy
9.30 – start pierwszego zawodnika
10.00 – śniadanie plenerowe dla uczestników imprezy
10.30 – dekoracja zwycięzców
Warunki uczestnictwa
W biegu mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne
badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub
podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są
do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.
Zgłoszenia i opłata startowa
Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Limit zgłoszeń w biegu wynosi 100 osób. Limity dotyczą
zarejestrowanych osób, które wniosły opłatę startową. Po wyczerpaniu limitów, osoby
zarejestrowane, które nie wniosły opłaty startowej zostaną usunięte z list startowych.
Opłata startowa wynosi 10 zł.
W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje
się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.
Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych tPay.

Maksymalna liczba znaków w nazwie klubu wynosi 25. Nazwy dłuższe w wynikach biegów zostaną
skrócone do 25 znaków.
Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi bez względu na okoliczności rezygnacji z udziału.
Przenoszenie opłaty startowej na innego uczestnika nie jest możliwe.
Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. W związku z tym nie można
odebrać numeru przez pełnomocnika. Udział w biegu z numerem zarejestrowanym na innego
zawodnika jest zabroniony.
W przypadku nie wzięcia udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Odbiór
pakietu startowego, trofeów i nagród w terminie późniejszym niż w dniu biegu nie jest możliwy.
Klasyfikacje
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 40 lat (klasyfikacja masters)
Nagrody i świadczenia
Każdy uczestnik biegu otrzyma w pakiecie startowym:
• koszulkę z okolicznościowym nadrukiem (organizator dołoży starań żeby uczestnicy otrzymali
koszulki w zamówionym rozmiarze ale nie może tego zagwarantować);
• numer startowy z chipem pomiaru czasu i kompletem agrafek;
• okolicznościowy medal na mecie biegu.
Po biegu wszystkich uczestników zapraszamy na śniadanie plenerowe. Serwować będziemy kawę,
herbatę, drożdżówki i inne ciastka, owoce.
Pierwsze trzy osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki. Trzy osoby w kategorii
masters kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Fabryka Sportu. Dane osobowe uczestników będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych.
Administrator powierzy do przetwarzania dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za
prowadzenie rejestracji zawodników, przeprowadzenia zawodów i przygotowania wyników imprezy.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne
uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest
warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe:
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane
bez zwłoki.
Organizator zapewnia ponadto:
-opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
-szatnie w namiotach
-depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych
nie należy pozostawiać w depozycie).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
-za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
-za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

