Regulamin 8 DECATHLON RUN
1. ORGANIZATOR
a) 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
b) Przedstawiciele Organizatora: Agata Filipowska
c) Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie 42 291 32 11 (dział bieganie) lub
mailowo: agata.filipowska@decathlon.com
2. CEL
a) Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia.
b) Upowszechnianie biegania
c) Promocja miasta Łodzi w kraju i na świecie
3. Termin i miejsce
a) 8 Decathlon Ryn odbędzie się 23 października 2021 r
b) Zawody rozpoczną się o godzinie 9:00 w Parku im. księcia Józefa Poniatowskiego w Łodzi
w okolicy parkingu przy ulicy Inżynierskiej.
c) Uczestnicy będą startować w formule rolling start i w podziale na fale startowe, jeśli
zajdzie taka potrzeba ze względu na warunki epidemiologiczne
d) Podział na konkretne fale następuję według deklarowanego przez uczestnika wyniku,
podanego w formularzu zgłoszeniowym.
e) Start biegu głównego o godzinie 11:00
f) Start biegu dziecięcego o godzinie 9:30
g) Szczegółowy plan startów (harmonogram) z uwzględnieniem poszczególnych fal
startowych dla każdego z dystansów dostępny będzie na stronie internetowej zawodów
w zakładce “Harmonogram”, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.
h) Godziny startu mogą być modyfikowane, wszelkie zmiany zostaną opublikowane na
stronie wydarzenia.
4. Trasa i dystans
a) Trasa biegu prowadzić będzie po ścieżkach na terenie Parku Poniatowskiego - mapa
biegu dostępna w załączniku. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym
poinformuje uczestnika, zamieszczając nową trasę na stronie wydarzenia. Zmiana taka
nie skutkuje powstaniem żadnych roszczeń i zobowiązań.
b) Trasa oznaczona zostanie taśmą ostrzegawczą, a zawodników będzie prowadził pilot na
rowerze.
c) Dystans biegu wynosi ok. 5 km (dwie pętle 2,5 km). Trasa nie posiada atestu PZLA.
d) Limit czasu w biegu głównym wynosi 60 min.
e) Dystans biegu towarzyszącego dzieci: 4-6 lat 200 m, 7-9 lat 600m, 10-13 lat 1km, 13-16
lat 1,5 km.
f) Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
5. UCZESTNICTWO
a) Prawo startu w biegach mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 23 października
ukończą 16 lat (urodzone przed 23.10.2005 r.)

b) Osoby w wieku 16-17 lat zostaną dopuszczone do startu, jeśli posiadać będą pisemną
zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
c) Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
d) Weryfikacji w biurze zawodów dokonać można: osobiście – na podstawie dokumentu
tożsamości ze zdjęciem lub przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez
zawodnika upoważnienia.
e) Biuro zwodów znajdować się będzie w sklepie Decathlon Pasaż Łódzki, ul. Jana Pawła II
30, 93-570 Łódź oraz w sklepie Decathlon Manufaktura, ul. Ogrodowa 19A, 91-065 Łódź
f) Godziny pracy biura zawodów:
21 października 2021 (czwartek) – 10:00 – 20:00
25 października 2021 (piątek) – 10:00 – 20:00
W dniu biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne.
g) W Biurze zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer
startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki.
h) Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo
do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny
przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas
jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru
czasu (zgodnie z instrukcją).
6. ZGŁOSZENIA
a) Zgłoszenia do 8 Decathlon Run będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej.
b) Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 09 października 2021 r., bądź do wyczerpania
limitu miejsc.
c) Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli dostarczony zostanie prawidłowo wypełniony
formularz zgłoszeniowy, podpisane zostanie oświadczenie.
d) Wypełnienie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez
uczestnika oraz potwierdzeniem braku przeciwwskazań (w tym zdrowotnych) do
uczestnictwa w biegu.
e) Limit zgłoszonych uczestników wynosi 500 osób.
7. OPŁATA
a) Opłata startowa wynosi 0 zł
8. KLASYFILKACJE I WYNIKI
a) Podczas biegu 8 Decathlon Run prowadzone będą następujące klasyfikację:
1. Generalna kobiet
2. Generalne mężczyzn
9. NAGRODY
a) Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
b) W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn przyznawane będą nagrody za zajęcie I, II, III
miejsca.
c) Odbiór nagród możliwy jest tylko podczas dekoracji.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
b) Uczestnik 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. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu
oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem
w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
c) Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na
wszystkich polach eksploatacji w celu promocji Decathlon Run 8 - na stronach
internetowych organizatora.
d) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi Decathlon Run 8. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga
Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w
całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
e) Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych
urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia
wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu
nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy
organizatora (rowery) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ostateczna
wersja będzie dostępna w biurze zawodów.
h) Na miejsce zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed
jak i podczas wydarzenia pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że
uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość
niedopuszczenia go do udziału w wydarzeniu lub wykluczenia go w jego trakcie.
i) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie
rzeczy cennych.
11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z
Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.
a) Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest: Decathlon sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie (03-290) przy ul. Geodezyjnej 76
b) 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.

c) 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)).
d) 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.
e) 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.
f) 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.

TRASA BIEGU

