Regulamin wirtualnego 5. Biegu Trzech Króli Łódź
I. Organizatorzy i partnerzy
Organizator: Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie.
Współorganizator:
Blersport, Beauty Sport Run,
Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, C.H. Manufaktura
II. Cel Imprezy
Celem Imprezy jest:
popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dorosłych i młodzieży
szkolnej,
upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i zawodowych,
upowszechnianie sportu w rodzinie,
aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych,
promocja miasta i regionu łódzkiego.

III. Termin, miejsce, przebieg Imprezy
Termin: 4-10 stycznia 2021 roku
Bieg na dystansie 5 km (dla dorosłych)
Bieg na dystansie 2 km (dla dzieci)
1. Bieg należy rozpocząć i ukończyć w dniach 4.01. - 10.01.2021 r. Uczestnik samodzielnie decyduje o
dacie, czasie i lokalizacji biegu.
2. Uczestnik, wybierając miejsce biegu, powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania
sportu w danej lokalizacji.
3. Organizator w dniach 9.01-10.01. 2021 w godz. 9:00 – 18:00 zaprasza do przebiegnięcia dystansu 5 km.
na pętli 500 metrowej na ulicy Piotrkowskiej między ulicami Tuwima i Zamenhofa z oznaczonymi
nawrotami. Organizator przygotuje bramę startową przy Pasażu Schillera (mapka trasy na stronie
www.lodzbiegtrzechkroli.pl ). Organizator nie zapewnia jednak pomiaru elektronicznego i zabezpieczenia
ruchu drogowego. Ruch uliczny będzie odbywał się normalnie bez żadnych ograniczeń, dlatego zawodnik
decydując się na start na 500 m pętli musi wziąć pod uwagę wszelkie zagrożenia związane z bieganiem w
ruchu ulicznym i może spodziewać się na trasie biegu samochodów, rowerów i rikszy.
4. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego
uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń
związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

IV. ZASADY

1. Uczestnikiem biegu dla dorosłych może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia. Uczestnikiem
biegu dzieci może zostać osoba, która ukończyła 7 lat i nie ma ukończonych 16 lat (urodzeni 2014-2006)

2. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną na
stronie www.lodzbiegtrzechkroli.pl do dnia 15 grudnia 2020 r.
3. Każdy zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego(opłatę startową) ścieżką elektroniczną ze strony biegu
w zakładce „Zapisy” do dnia 15 grudnia 2020 r.
4. Zawodnik, który zarejestruje się do biegu i nie dokona opłaty startowej, jego nazwisko będzie widoczne
na liście startowej ale nie będzie nadany mu numer startowy.

5. Zawodnik, który się zarejestrował, ale do dnia 15 grudnia lub do dnia wyczerpania się limitu zgłoszeń nie

6.
7.
8.
9.

dokonał opłaty startowej, będzie wykreślony z listy uczestników.
Wszyscy zawodnicy mieszkający w Łodzi, muszą osobiście lub przez osobę upoważnioną, odebrać pakiet
startowy w biurze zawodów w dniu 03 stycznia(niedziela).
Zawodnikom spoza Łodzi pakiet startowy zostanie wysłany na adres wskazany w formularzy
zgłoszeniowym – najpóźniej 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Osoba upoważniona(odbierająca pakiet) musi okazać upoważnienie dostarczone przez upoważniającego
oraz pokazać do wglądu kserokopię dokumentu tożsamości osoby, która upoważnia. Upoważnienie na
stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania„.
Nieodebrany pakiet startowy do końca pracy biura przepada.
Każdy uczestnik biegu może biec z numerem startowym, który otrzyma do wydrukowania na wskazany
adres mailowy po uiszczeniu opłaty startowej.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym
aktualnego stanu zdrowia i zagrożeń związanych z wysiłkiem fizycznym i uprawianiem biegania.
Odbierając pakiet startowy zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości, w celu weryfikacji.

10. Każda osoba zapisując się do biegu automatycznie potwierdza znajomość regulaminu i
podporządkowuje się jego warunkom.
11. Uczestnicy biegu dla dorosłych mają do pokonania 5 km.
12. Uczestnicy biegu dziecięcego mają do pokonania 2 km.
13. Wskazany dystans można pokonać tylko raz w wybranych dniach w terminie od dnia 04.01.2021 r. do
dnia 10.01.2021 r. do 19:00.
14. Każdy zawodnik musi skorzystać z dowolnej aplikacji, która odmierza dystans i czas.
15. Do podania wyniku ze swojego udziału konieczne będzie wypełnienie prostego formularza.
Indywidualny link do swojego zgłoszenia/formularza uczestnik otrzyma na swój adres e-mail podany podczas rejestracji.
Pierwszy e-mail z danymi jakie zostały podane podczas rejestracji uczestnik otrzyma zaraz po zapisaniu się.
Drugą wiadomość e-mail z numerem startowym w PDF do wydrukowania oraz z indywidualnym linkiem do podania wyniku uczestnik otrzyma dopiero po opłaceniu udziału.
Po kliknięciu na indywidualny link z wiadomości e-mail, który będzie aktywny tylko w czasie trwania
zawodów tj. od 04. 01.2021od godziny 8.00 do 10. 01. 2021 do godziny 20.00 uczestnik będzie
mógł podać swój czas jaki osiągnął na dystansie 5km w formacie: hh:mm:ss np. 00:38:10, oraz
wgrywa zdjęcie / zrzut ekranu do weryfikacji tegoż wyniku. Wyniki będą weryfikowane i uaktualniane 1 raz dziennie.
16.Wyniki zbiera firma PRO TIMER. Korespondencja związana z rejestracją i wynikami pod
Adresem e-mail: b3k@protimer.pl
17. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.
18. Nie dopuszcza się robienia przerw w rejestracji czasu podczas pokonywania trasy zawodów. Przerwy w
czasie zarejestrowanymi przez aplikacje dostępne w sieci, będą podczas wczytywania do wyników
automatycznie anulowane a za czas biegu przyjmowany będzie czas pomiędzy fizycznym czasem
pierwszego i ostatniego odczytu.
19. Organizator sugeruje wybór płaskich tras.
20. Nie będą stosowane żadne przeliczniki.
21. Wyniki nie zarejestrowane rzetelnie nie będą zamieszczane.
22. Organizator będzie sukcesywnie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie
www.lodzbiegtrzechkroli.pl oraz www.protimer.pl
23. Nie dopuszcza się pokonywania trasy na rolkach, rowerem, autem, hulajnogą oraz innymi
mechanicznymi pojazdami.
24. Uwaga: w przypadku całkowitego lockdownu związanego z pandemią Covid-19 organizator zaproponuje
nowy termin zawodów. Wpisowe w tym wypadku nie będzie zwracane a pakiety będą wydawane
w biurze zawodów tak jak to zostało podane w paragrafie IV pkt 5 niniejszego regulaminu –organizator
poda na stronie www.lodzbiegtrzechkroli.pl oraz na FB imprezy miejsce pracy biura oraz daty i godziny
pracy biura zawodów. Osoby spoza Łodzi będą miały wysłany pakiet na adres podany w formularzu

zgłoszeniowym.
25. Po opublikowaniu wyników, uczestnicy będą mieli 24 godziny na zgłoszenie swoich ewentualnych uwag
i protestów. Organizator w ciągu kolejnego dnia opublikuje ostateczne wyniki.
26. Statuetki będą wysyłane najlepszym zawodnikom na ich adres domowy wskazany w formularzu
zgłoszeniowym.
27. Wirtualny bieg dzieci będzie jedynie luźną formą rekreacyjną. Organizator w dniu 11.01.2021
opublikuje listę zawodników, którzy przebiegli dystans 2 km. wraz z czasem, bez wyłaniania
zwycięzców
V. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.lodzbiegtrzechkroli.pl do dnia 15 grudnia 2020
2. Limit zgłoszeń – bez limitu
3. Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz
zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej. Nie opłacenie do 15
grudnia 2020 r. lub do momentu wyczerpania się limitu zgłoszeń, skutkuje trwałym skreśleniem z listy
zawodników.
4. Opłata startowa dokonana przez zawodnika i pakiet startowy nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy
zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej
osobie bez zgody organizatora!
VI. Opłata startowa

1. Każdy zawodnik, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną, uiszcza opłatę też drogą
elektroniczną on-line.

2. Opłata za start w biegu dla dorosłych wynosi:
a. Pakiet (medal i koszulka + elektroniczny numer startowy do wydrukowania wraz z
dyplomem do wydrukowania)– 65 zł
Łodzianie obierają pakiet w biurze zawodów w dniu 3 stycznia. Osoby spoza Łodzi otrzymają pakiet
startowy drogą pocztową na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej 14 dni od
zakończenia imprezy.
b. Pakiet (medal + elektroniczny numer startowy do wydrukowania wraz z dyplomem do
wydrukowania) – 45 zł
Łodzianie obierają medal w biurze zawodów w dniu 3 grudnia. Do zawodników spoza Łodzi medal
zostanie wysłany pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej 14 dni od
zakończenia imprezy
c. Elektroniczny numer startowy do wydrukowania wraz z dyplomem do wydrukowania
– 20 zł

3. Opłata za start w biegu dzieci wynosi:

a. Medal + elektroniczny numer startowy do wydrukowania wraz z elektronicznym
dyplomem do wydrukowania – 20 zł – odbiór medalu osobisty w biurze zawodów w
dniu 3 stycznia

b. Medal + elektroniczny numer startowy do wydrukowania wraz z elektronicznym
dyplomem do wydrukowania– 30 zł (wysyłka medalu na adres wskazany w formularzu
zgłoszeniowym)

VII. Wyróżnienia i klasyfikacje
Bieg dla dorosłych
Za miejsca 1-5 w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn-puchar lub statuetka
Za miejsca 1-3 puchar lub statuetka w następujących kategoriach wiekowych
16-19 lat - K i M
20-29 lat - K i M
30-39 lat - K i M
40-49 lat
- KiM
50-59 lat
-KiM
60-69 lat
-KiM
70 lat i więcej - K i M
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
W biegu dzieci nie przewidziano wyróżnień
VIII Charytatywność
Każdy uczestnik będzie miał możliwość dodatkowej wpłaty w wysokości 10, 20 lub 30 zł na cel
charytatywny.
Pomagamy Mai Kwiatkowskiej z Łodzi. Dziewczynka jest ciężko chora na SMA – rdzeniowy zanik mięśni.
Jest to rzadka choroba, która prowadzi do wyniszczenia mięśni oraz bezruchu. Oznacza to, że bez pomocy
ludzi dobrej woli, NADEJDZIE DZIEŃ, W KTÓRYM MAI ZABRAKNIE SIŁY, ŻEBY WZIĄĆ
ODDECH.
SZANSĄ NA ŻYCIE jest oficjalnie zatwierdzona terapia genowa. Lek o wartości 9 milionów złotych
podany TYLKO RAZ jest w stanie uzupełnić poziom życiodajnego białka!
Zostało mało czasu, ponieważ lek trzeba podać najpóźniej do 2 roku życia
Wesprzyj Maję, bo RAZEM MOŻEMY TAK WIELE.
IX. Postanowienia końcowe

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC i NW. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia
na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, poniesienia śmierci lub strat, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu Trzech
Króli Łódź. Organizator sugeruje uczestnikom wykupienie ubezpieczenia NNW.
3. Wyniki zawodów będą codziennie aktualizowane od dnia 4.01.2021 do dnia 10.01.2021.
4. Nie obowiązuje limit czasowy
5. W przypadku odwołania imprezy nie z winy organizatora a siły wyższej w tym epidemii Sars Cov 2,
zawody zostaną przeprowadzone w nowym terminie wskazanym przez Organizatora.
Organizator nie ponosi w tej sytuacji konsekwencji finansowych wobec zawodników i nie zwraca opłaty
startowej. W przypadku całkowitego lockdownu związanego z pandemią Covid-19 organizator
zaproponuje nowy termin zawodów. Wpisowe w tym wypadku nie będzie zwracane a pakiety będą
wydawane w biurze zawodów tak jak to zostało podane w paragrafie IV pkt 5 niniejszego regulaminu –
organizator poda na stronie www.lodzbiegtrzechkroli.pl oraz na FB imprezy miejsce pracy biura oraz
daty i godziny pracy biura zawodów, osoby spoza Łodzi będą miały wysłany pakiet na adres podany w
formularzu zgłoszeniowym.

6. Zgłoszenie się zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.
8. Uczestnik Biegu Trzech Króli wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) zawartych w powyższym oświadczeniu
oraz wykorzystania wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym
publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w
informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi,
dotyczącymi kolejnych edycji biegu oraz innych imprez sportowych organizowanych przez
Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie Łódź ul.11-go listopada 19/41 kod pocztowy 91-370.
Dane osobowe zawodników przetwarzane będą 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 (zwanym dalej RODO)
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji on-line spod adresu, którego zgoda dotyczy.
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia
Twojego konta na stronie rejestracja.lodzbiegtrzechkroli.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia
zawarcie umowy i udział w biegu. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sport i Zdrowie.
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
stowarzyszenieasiz@gmail.com . Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz
podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą
publikowane na stronie internetowej biegu.
Cele przetwarzania danych osobowych:
– świadczenie usługi drogą elektroniczną:
– udział w biegu
– publikowanie ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o Biegu Trzech Króli
obsługa zgłoszeń i korespondencji kierowanych do organizatorów
– kontakt z uczestnikiem
– podatkowe i rachunkowe
– prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług
– obsługa zgłoszeń i korespondencji kierowanych do Organizatora
– przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

