REGULAMIN Decathlon Run 6
Decathlon Run 6 odbędzie się 27 października 2019 r. Start biegu nastąpi o godzinie
12:00 (5km) oraz biegu głównego o 13:00 (10km). Bieg rozegrany zostanie na terenie
Lasu Lublinek w Łodzi. Start i meta znajdować się będą na Uroczysku (w okolicy
ul. Zamiejskiej 29).
1. CEL: Promowanie i upowszechnianie sportu oraz czerpanie z niego radości i
korzyści zdrowotnych, a także zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego
trybu życia mieszkańców Łodzi i regionu.
2. ORGANIZATOR: Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna
76, 03 -290 Warszawa, (KRS 0000007163, NIP: 951-18-55-233) poprzez prowadzony
przez siebie sklep sportowy Decathlon Pasaż Łódzki przy al. Jana Pawła II 30, 93-570
Łódź, tel: 42 291-32-11
Przedstawiciele Organizatora: 
Weronika Marciniak (weronika.marciniak@decathlon.com),
Magdalena Siennicka
(magdalena.siennicka@decathlon.com)
3. WSPÓŁORGANIZATOR: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul.
Konstantynowska 8/10 (wejście róg Konstantynowskiej i Krzemienieckiej), 94-303
Łódź, będący jednostka budżetową miasta Łódź.
4. TERMIN, MIEJSCE: Decathlon Run 6 odbędzie się 27 października 2019r. Bieg
rozegrany zostanie na terenie Lasu Lublinek w Łodzi na dystansie około 5km i 10km.
Start biegu na 5 km nastąpi o godzinie 12:00, a biegu głównego (10km) o 13:00.
Limit czasu na pokonanie dystansu 10km wynosi 90 minut, a 5km – 45 minut.  
Start i meta znajdować się będą na Uroczysku (w okolicach ul. Zamiejskiej 29).

5. TRASA, DYSTANS: Bieg główny na dystansie około 10km zostanie rozegrany na
2 pętlach, a bieg towarzyszący na dystansie około 5km – 1 pętli. Trasa nie jest
atestowana. W większości trasa będzie przebiegać po utwardzonych ścieżkach
leśnych, o nawierzchni gruntowej oraz utwardzonej. Obowiązuje zakaz biegania w
kolcach lekkoatletycznych i obuwiu z kolcami.
6. ZGŁOSZENIA: Do Decathlon Run 6 należy zgłaszać się jedynie za pomocą
formularza dostępnego na stronie internetowej:
https://www.protimer.pl/bio/663/decathlon-run-6/page
10km (limit 450 osób)
5km (limit 250 osób)
Termin zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 15 września 2019 r. o godz. 20:00 i
upływa 24 października 2019r. lub po wyczerpaniu limitu miejsc. Po tej dacie,
a przypadku niezapełnienia limitu miejsc, Organizator udostępni możliwość
zapisów w dniu zawodów. O ilości wolnych miejsc poinformuje na facebooku
Decathlon Pasaż Łódzki (https://www.facebook.com/DecathlonPasazLodzki/)
oraz stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/774094243021619/
26 października 2019 r. o godzinie 20:15
WAŻNE! Jeśli wiesz, że nie będziesz mógł się pojawić na biegu, wyślij maila na
adres: weronika.marciniak@decathlon.com z prośbą o wykreślenie z listy startowej. W
ten sposób dasz innym chętnym szansę na start! Postaraj się, aby Twoje zgłoszenie
było przemyślane!
7. BIURO ZAWODÓW Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w sklepie Decathlon
Pasaż Łódzki (al. Jana Pawła II 30, 93-570 Łódź) i będzie czynne w dniu: 25.10.2019
(piątek) w godzinach 14:00-21:00 oraz 26.10.2019 (sobota) w godzinach 12:00-20:00.
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani odebrać w tym dniu numer startowy z chipem
(numer z chipem mogą być odebrane przez inną osobę na podstawie oświadczenia:
https://drive.google.com/open?id=1m1fm5ASPxxjWOCP0bUIbwXd3PHT4O77K).

Osoby, które nie odbiorą numeru, zostają skreślone z listy startowej, a ich miejsce
zostanie udostępnione do zapisów.
W dniu biegu biuro zawodów będzie zlokalizowane przy Stawie Bielice na Uroczysku
(w okolicach ul. Zamiejskiej 29) w godzinach 9:00-10:30 i będzie otwarte tylko dla
osób chcących zapisać się na bieg na 5km i 10km (przy założeniu, że będą dostępne
miejsca).
8. BIEGI DZIECI i MŁODZIEŻY: Na tej samej trasie, przy skróconych
dystansach, odbędą się również biegi dla dzieci i młodzieży: Decathlon Kids Run.
Start biegów:
● do 5 lat (2019 - 2014) - dystans ok. 300m, start 10:20
● 6 – 7 lat (2013 - 2012) - dystans ok. 300 m, start 10:35
● 8 – 9 lat (2011 - 2010) - dystans ok. 750 m, start 10:50
● 10 – 12 lat (2009 - 2007) - dystans ok. 750 m, start 11:10
● 13 – 15 lat (2006 - 2004) - dystans ok. 1,5 km, start 11:10
Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na
rodzicach / opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu. W przypadku
wątpliwości przy przypisywaniu dziecka do kategorii prosimy o kontakt mailowy z
organizatorem (magdalena.siennicka@decathon.com). Organizator nie prowadzi
klasyfikacji dzieci. Każde dziecko z numerem startowym otrzyma na mecie medal i
upominek. Zapisy do biegów będą realizowane za pośrednictwem strony protimer.pl ,
na takich samych zasadach jak zapisy do biegu głównego. Nie ma opłaty startowej za
udział w biegach dzieci i młodzieży. Warunkiem dopuszczenia do biegów dzieci i
młodzieży jest dostarczenie do biura zawodów podpisanej przez rodzica lub
pełnoprawnego opiekuna zgody na start zgłoszonej osoby.
Wzór dokumentu jest dostępny na stronie:
https://drive.google.com/open?id=1lHuqHFCxYUpO9p7GdvDRranGdrU-IUlR

9. UDZIAŁ: Łączna liczba uczestników w biegu ograniczona jest do 700 osób
(10km – 450, 5km – 250), a w biegu dziecięcym do 150 osób (5 kategorii wiekowych
po 30 dzieci). Dopuszcza się start z psem. Pies musi być trwale połączony z
właścicielem lub opiekunem i ubrany w kaganiec. Zawodnicy startujący ze swoimi
pupilami proszeni są o przepuszczenie zawodników nie startujących z psem.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Decathlon Run 6 dokonanie
zgłoszenia, o którym mowa powyżej:
● Wypełnienie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
przez uczestnika oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań (w tym zdrowotnych)
do uczestnictwa w biegu.
● Udział w biegu na 5 km i 10km mogą wziąć osoby pełnoletnie.
● Udział w biegu na 5 km i 10km mogą wziąć także osoby niepełnoletnie, które
ukończyły 16-ty rok życia i dokonały zgłoszenia przez internet oraz posiadają
podpisane oświadczenie (pisemna zgoda rodzica/opiekuna) dla osób poniżej 18 roku
życia. Oświadczenie jest dostępne na stronie:
https://drive.google.com/open?id=1lVl79zkfh46K-uVC-eootJO_YqBMeMBQ
Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać celem weryfikacji
danych osobowych dokument ze zdjęciem i przynajmniej z następującymi danymi:
imię, nazwisko, rok urodzenia lub oświadczeniem osoby z listy startowej.
10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Dokonując
zgłoszenia uczestnik biegu akceptuje niniejszy regulamin. Uczestnik biegu oświadcza,
że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze
zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Ponadto z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do
przewidzenia czynniki ryzyka. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, że

uczestnik rozważył i ocenił zakres oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w
biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Obowiązek
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Za
ostatnim zawodnikiem będzie podążał wolontariusz na rowerze ubrany w żółtą
kamizelkę organizatora. Za rowerzystą zamykającą grupę zawodników nie mogą
znajdować się biegacze. Biegacze, którzy znajdą się za rowerzystą, zostaną
zdyskwalifikowani. Dalsze ukończenie zawodów odbywa się na własną
odpowiedzialność. Drogi, na których odbywa się bieg, nie będą drogami
wyłączonymi z ruchu drogowego (ruch na nich będzie jedynie ograniczony w
momencie przekraczania drogi przez biegaczy) dlatego też zawodnicy zobowiązani są
do:
● przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa;
● stosowania się do poleceń wydawanych przez zabezpieczających bieg służb
porządkowych oraz wolontariuszy;
● zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu ulic (ul. Zamiejska).
Miejsca te będą zabezpieczone przez służby porządkowe i wolontariuszy. W miejscach
zakrętów i punktach szczególnie niebezpiecznych trasa będzie oznaczona
biało-niebieską taśmą i pachołkami drogowymi. Ze względu na fakt, że część trasy
biegu prowadzi przez las, uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania
bezwzględnego zakazu korzystania z otwartego ognia, palenia papierosów na trasie w
trakcie trwania biegu. Na trasie obowiązują przepisy porządkowe Leśnictwa Miejskiego
(Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi).
11. OPŁATA STARTOWA Opłata startowa na bieg wynosi: 0 zł (nieodpłatnie). W
ramach biegu każdy uczestnik otrzymuje:
● numer startowy z chipem (zwrotny) + komplet agrafek;
● medal
● posiłek regeneracyjny na mecie
Numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu należy odbierać w biurze zawodów

25.10 (piątek)-26.10.2019r. (sobota). Osoby, które nie odbiorą pakietu w
wymienionym terminie, zostaną skreślone z listy startowej. Nieodebrane pakiety
zostaną przekazane do puli wolnych miejsc, możliwych do wykorzystania w dniu
zawodów.
12. POMIAR CZASU: Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów w
numerze startowym mocowanych na przodzie koszulki lub pasie na numer startowy
(również z przodu). Brak numeru startowego z chipem jest jednoznaczny z
dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zwrotu numeru z
chipem na mecie. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50
zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie
czasu netto.
Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu sms’a z wynikiem.
13. KLASYFIKACJE: Prowadzona będzie klasyfikacja generalna (w celach
informacyjnych) kobiet i mężczyzn na dystansie 5km i 10km. W celu wyłonienia
zwycięzców prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa. Drużyna to: zespół
trzyosobowy w tym co najmniej jedna kobieta. Warunkiem sklasyfikowania jest
ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny. Sklasyfikowane zostaną tylko
i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Decathlon
TEAM, Decathlon, Decathlon TEAM/KS Żółwie – to nie są te same drużyny). O
kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w drużynie.
14. NAGRODY: W biegu na 10km prowadzona jest klasyfikacja drużynowa.
● W klasyfikacji drużynowej za miejsca I-VI przyznane zostaną
nagrody rzeczowe. Drużyna musi składać się z 3 osób, w tym przynajmniej
z 1 kobiety.
● W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I-III
przyznane zostaną puchary (5km i 10km).
Każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzyma od Organizatora medal. Nie będzie

prowadzona klasyfikacja dla dzieci. Każde dziecko bez względu na zajęte miejsce
otrzyma upominek.
15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WIZERUNEK: W sprawach
związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z
Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora. Administratorem
danych osobowych uczestników biegu jest: Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie (03-290) przy ul. Geodezyjnej 76. Dane osobowe będą przetwarzane w
celu organizacji, rozliczenia, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i
wydania nagród. Przetwarzanie danych, o którym mowa powyżej, obejmuje również
publikację
imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości oraz nazwy klubu uczestnika
biegu na stronie internetowej, na której prowadzone są zapisy. Podstawę przetwarzania
danych osobowych stanowi zgoda uczestnika zawodów na przetwarzanie danych
osobowych w wyżej wskazanych celach (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO)).
Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być odpowiednie organy państwowe
działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane
osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe
klientów przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów prawa. Uczestnik w związku z przetwarzaniem
jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane Klientów nie
będą przekazywane do państw trzecich. Podanie swoich danych osobowych przez
uczestników biegu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do relacjonowania przebiegu biegu oraz
późniejszego wykorzystywania w celach promocyjnych oraz informacyjnych, zdjęć
oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg biegu, co uczestnik przyjmuje
do wiadomości.
15. POSTANOWIENIE KOŃCOWE: Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy
pozostawione bez opieki. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipa do
pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany. Wszystkich zawodników startujących w
Decathlon Run 6 obowiązuje niniejszy regulamin. Protesty uczestnik biegu może
składać do 30 minut od zakończenia zawodów na mecie u Organizator po wpłaceniu
kaucji w wysokości 200 zł, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. Organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów. Wszelkie dodatkowe informacje
będą zamieszczane na wydarzeniu facebookowym Decathlon Run 6:
https://www.facebook.com/events/774094243021619/

