Regulamin
Biegowy i Rowerowy piknik sportowy 10.09.2022 SULEJÓW

I.

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Cyklomaniak
e-mail: stowarzyszenie.cyklomaniak@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/Cyklomaniak/
tel.: 606-192-014
II.

CEL IMPREZY:

1. Popularyzacja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej wśród osób
emigrujących z terenów objętych wojną na Ukrainie znajdujących się w województwie
łódzkim, szczególnie z gminy Sulejów.
2. Promocja partnera pikniku – Województwo Łódzkie.
III.

Informacje:

1. Impreza odbędzie się 10 WRZEŚNIA 2022r. w miejscowości Sulejów
2. Start i Meta poszczególnych konkurencji usytuowane będą na terenie Hotelu
Podklasztorze
3. Biuro pikniku: Klimatyczny, zabytkowy Hotel Podklasztorze Adres: Władysława
Jagiełły 1, 97-330 Sulejów.
Praca biura pikniku, zapisy, wydawanie pakietów od godz. 13.00
4. Biegi i wyścigi rowerowe dla dzieci w wieku 0-15lat
5. Rajd dla osób 16+
6. Limit uczestników: 60 osób łącznie we wszystkich konkurencjach.
III.

Konkurencje:

Biegi dla dzieci na dystansach: 14.45
◦
◦
◦
◦

I grupa dzieci 0-3lat – 60 m
II grupa dzieci 4-7lat - 120m
III grupa dzieci 8-11lat - 350m
IV grupa dzieci 12-15lat - 700m

Zawody rowerowe dla dzieci: 14.15
◦
◦
◦
◦

I grupa dzieci 0-3lat – 60 m
II grupa dzieci 4-7lat - 350m
III grupa dzieci 8-11lat - 700m
IV grupa dzieci 12-15lat - 1400m

UWAGA! Podział na kategorie i dystanse mogą ulec zmianie w zależności od
ilości zapisanych chętnych dzieci.

Bieg dla dorosłych na dystansach
◦ 10km
◦ 52,5km w ramach Ultra Maraton Biegowy Wokół Zalewu Sulejowskiego
Rajd rowerowy 16+:
◦ 10km
◦ 52,5km w ramach Maraton Rowerowy Wokół Zalewu Sulejowskiego
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV.

Świadczenia dla uczestników:
Darmowy udział dla osób emigrujących z terenów objętych wojną na Ukrainie.
Numer startowy z agrafkami,
Pakiet startowy,
Pamiątkowy medal,
Posiłek,
Dyplom uczestnictwa.
Rejestracja:

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej www.protimer.pl pozwala ona automatycznie znaleźć się na liście startowej.
Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 8 września 2022r. o godz. 23:59.
Link do zgłoszeń:
Dzieci i rajd: https://www.protimer.pl/bio/999/biegowy-i-rowerowy-piknik-sportowy/register
52,5km rower: https://www.protimer.pl/bio/981/ix-maraton-mtb-wokol-zalewu-sulejowskiego/
register
52,5km bieg: https://www.protimer.pl/bio/980/ix-ultra-maraton-biegowy-wokol-zalewusulejowskiego/register
Organizator nie pobiera opłat za udział w wydarzeniu od osób emigrujących z terenów objętych
wojną na Ukrainie.
Udział w wydarzeniu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów
prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i
ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia
lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie.
W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza
Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału
w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego
zgodę na udział w Imprezie osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności
prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
RODO:
Dane uczestnika Imprezy mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych ( w szczególności

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 sprawi
swobodnego przepływyn takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :

organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz
dekoracji ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia
Imprezy);

promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć (na okres 30 lat);

informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko
rozumianej opinii publicznej;

ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych
uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi (
na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń ).
Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
1.
2.
3.
4.
5.

dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych.

Administratorem Państwa danych jest Organizator.
Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos
Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i
Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w
Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z
promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu.
Serdecznie zapraszamy !

