Regulamin
Poznaj Poznań Nocą
2018 / 2019

Organizator

Stowarzyszenie

Biegaj z Mapą.

www.biegajzmapa.com

Forma zawodów
Zawody są formą treningu, mającą na celu popularyzację Biegów na Orientację w Poznaniu. Cykl biegów
rozgrywanych wieczorami w poznańskich parkach i na osiedlach na specjalnych mapach używanych w
Biegach na Orientację.

Program zawodów - starty godzina 19:00
28.11.2018
19.12.2018
30.01.2019
20.02.2019
27.03.2019

Cytadela
os. Czecha
Podamy 2 tygodnie przed
zawodami
Podamy 2 tygodnie przed
zawodami
Podamy 2 tygodnie przed
zawodami

Potwierdzanie punktów
W zawodach zastosowany będzie elektroniczny system Sport Ident.
Na zawodach będzie możliwość wypożyczenie chipa SI.

Zgłoszenia

Start indywidualny
Start indywidualny
Start indywidualny
Start indywidualny
Start indywidualny

Zgłoszenia tylko przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.poznajpoznan.com
Formularz Zgłoszeń czynny będzie do godziny 15:00, do poniedziałku poprzedzającego zawody.
Osoba zgłaszająca się na bieg, wybiera w formularzu kategorie w jakiej startuje.

Opłaty
12 zł/osobę - tylko przelewem na konto stowarzyszenia.
3 zł/ osobę – wypożyczenie chipa SI płatne tylko przelewem na konto stowarzyszenia.
150 zł – zgubienie chipa SI organizatora
Opłatę startową należy przelać na konto Stowarzyszenia:
Biegaj z Mapą
Nr konta 11 1090 1447 0000 0001 2216 3207
Ul. Wilczak 4/17
61-623 Poznań
Z dopiskiem : Poznaj Poznań Nocą imię i nazwisko
Osoby, które wygrały lub zostały zaproszone przez Organizatora na bieg, mają obowiązek wypełnienia
Formularza Zgłoszeń i są zwolnione z opłat.

Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego oraz przenosić opłaty
startowej na innych uczestników.

Lista startowa
Lista startowa ukaże się 24 h przed biegiem na stronie www.poznajpoznan.com

Kategorie, trasy
E
S
P

Elita – trasa wymagająca
Średniacy – trasa średnio-zaawansowana
Początkujący – krótkie i łatwe trasy dla nowicjuszy

OPEN

Open – trasa rekreacyjna, można wystartować w kilka osób, bez rywalizacji sportowej.

Zawodnicy wybierają dla siebie kategorię na dany etap. W jednym etapie można wystartować tylko w jednej
kategorii.
Za miejsca w poszczególnych etapach będą przyznawane punkty, które utworzą klasyfikację generalną.
Punkty z różnych kategorii nie sumują się.
Trasy różnią się poziomem trudności i długością.

Limit czasu

Na każdym etapie „Poznaj Poznań Nocą” obowiązuje limit 70 minut dla każdego zawodnika.

Wyniki
Oficjalne wyniki będą dostępne do 24h po biegu na stronie zawodów.

Klasyfikacja generalna
Klasyfikacja generalna będzie prowadzona od pierwszego etapu. By zostać sklasyfikowanym trzeba wziąć
udział w min. 3 biegach.
Na klasyfikację generalną będą składały się punkty, które będą przydzielane po biegu wg wzoru: 1 miejsce 1
punkt, 2 miejsce 2 punkty, …, 12 miejsce 12 punktów, itd.
Osoba z najmniejszą ilością punktów wygrywa.
Etap z największą ilością punktów nie będzie brany pod uwagę.
W przypadku tej samej liczby punktów wygrywa zawodnik który (kolejność rozpatrywania):
- ma więcej 1 miejsc, 2 miejsc itd.,
- ma lepsze miejsce w biegu z największą ilością punktów,

Przetwarzanie danych
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2002 r., nr 101, poz. 925 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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
(Dz.Urz.UE L 119 z 4.5.2016 r.) informujemy, iż Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeń lub
innych przekazanych przeze Ciebie dobrowolnie dokumentach, będą wykorzystane i przetwarzanie przez
Stowarzyszenie Biegaj z Mapą z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 4/17, o numerze NIP 7822563980 w
celu uczestnictwa w imprezie.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej
warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielenie
rabatów finansowych, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym
konkursów.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach
telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach
promocyjno-reklamowych wydawanych przez Biegaj z Mapą oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego
wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przekazywanie mu za pomocą poczty elektronicznej informacji o
zawodach Poznaj Poznań Nocą.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych są Biegaj z Mapą, z siedzibą przy ul. Wilczak 4/17, 61-623
Poznań, NIP: 7822563980 (dalej: my).
2. Twoje dane osobowe zawarte w formularzy zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu Twojego
uczestnictwa w imprezie Poznaj Poznań Nocą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
Twoje dane będą więc przetwarzane, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając w
szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, udzielenie rabatów finansowych,

wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów.
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy
mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp
do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
- innym odbiorcom danych np. serwisom płatności elektronicznych, bankom.
4. Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej,
będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami
archiwalnymi.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. W takim
przypadku odpowiednie żądanie prosimy wysłać na kontakt@poznajpoznan.com
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania
Twoich danych osobowych.
7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie Poznaj Poznań Nocą.
8. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.
*RODO - Rozporządzenie 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.

Uwagi końcowe
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. Biorąc udział w
zawodach, są zdrowi i nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych by w nich uczestniczyć.
Organizator nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za uczestników, a w szczególności za ich stan
zdrowia oraz wynikającą z tego możliwość uprawiania sportu oraz zabezpieczeństwo na trasie.
Zawodnicy niepełnoletni mogą uczestniczyć w zawodach tylko pod opieką nauczyciela, trenera lub
osóbpełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska.
O sprawach spornych decyduje sędzia główny
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w zawodach, bez podania przyczyny.

