REGULAMIN
WIRTU@LNA ŚREMSKA DYCHA
WIRTU@LNA TRÓJKA Z HAKIEM
WIRTU@LNY 8+ ŚREM PÓŁMARATON

§1 CEL BIEGU
1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku.
3. Integrowanie grup społecznych.

§2 ORGANIZATOR
Śremski Sport Sp. z o.o.,
Adres: Śremski Sport Sp. z o.o.,
ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem
E-mail: dycha@sremskisport.pl
Tel.: 501 393 041, 887 888 214

§3 TERMIN I MIEJSCE
Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w okresie 4 - 6 września 2020 roku dystansu
10 km, 3,6 km lub półmaratonu(21,1 km) w dowolnym miejscu oraz zapisania swojego wyniku biegu
do dnia 9.09.2020 na stronie zapisów w panelu zawodnika oraz dołączenia zdjęcia albo zrzutu ekranu
z aplikacji lub zegarka.

§4 ZGŁOSZENIE DO BIEGU
1.
2.

Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie do dnia 6 września 2020 r. do godz. 20:00 na stronie
www.sremskadycha.pl.
Wpisanie na listę startową nastąpi po prawidłowej rejestracji oraz po zaksięgowaniu opłaty
startowej na koncie organizatora.

3.

Limit uczestników ograniczony do 640
Bieg główny: 10 km – 390 osób
Biegi towarzyszące:

4.

5.

 Trójka z hakiem - 60 osób,
 8+ Śrem Półmaraton - 190 osób z podziałem na medale:
- z 8 edycji półmaratonu – 50 osób,
- z 7 edycji półmaratonu – 80 osób,
- z 6 edycji półmaratonu – 60 osób.
W czasie rejestracji zawodnik wybiera bieg w którym chce uczestniczyć. Jeśli wybierze Wirtu@lny
8+ Śrem Półmaraton dodatkowo wybiera medal spośród trzech ostatnich półmaratonów który chce
otrzymać: 8. Śrem Półmaraton, 7. Śrem Półmaraton lub 6. Śrem Półmaraton.
Możliwy jest udział jednego zawodnika w kilku biegach, pod warunkiem osobnej rejestracji i opłaty
każdego biegu.

§5 OPŁATA STARTOWA
1.
2.
3.

Wpisowe niezależnie od dystansu wynosi 20 zł.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Zgłoszony zawodnik ma prawo do przeniesienia numeru startowego na innego biegacza bez prawa
zmiany wybranego biegu. Warunkiem jest prawidłowe wypełnienie formularza przeniesienia
uczestnictwa i przesłanie go na adres organizatora do dnia 20.08.2020 r.

§6 WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW
1.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie elektroniczne oraz uiszczenie opłaty startowej.

2.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia startują na własną odpowiedzialność.

3.

Zawodnicy do lat 18(które w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletności) startują za zgodą i wiedzą
rodzica lub opiekuna prawnego.

4.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez zapisanie
swojego wyniku biegu do dnia 9.09.2020 na stronie zapisów w panelu zawodnika oraz dołączenia
zdjęcia lub zrzutu ekranu z aplikacji lub zegarka.

5.

Jeśli zawodnik zapisał się na kilka dystansów to każdy dystans musi pokonać osobno i przesłać
osobne potwierdzenie każdej aktywności.

6.

Wysyłka medali nastąpi w terminie do 10 dni po ukończeniu biegu (wysyłamy medale
i statuetki tylko na terenie Polski). Osoby spoza Polski prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

§7 TRASA BIEGU
Trasa biegu jest ustalana samodzielnie przez każdego z uczestników biegu i może być w dowolnej części
świata.

§8 NAGRODY I KLASYFIKACJE
1.

2.

3.

Ze względu na wirtualny charakter imprezy oraz indywidualne zróżnicowanie tras po zakończeniu
rywalizacji dostępna będzie klasyfikacja open uwzględniająca przesłane czasy, ale nie będzie
przyznawanych żadnych nagród za zajęte miejsca.
Nagrodzimy statuetkami najciekawsze zdjęcia zrobione w trakcie biegu oraz najbardziej
zachwycające trasy udokumentowane i opisane przez uczestników. Fotki i opisy trasy należy
przesłać do organizatora do dnia 11.09.2020 dycha@sremskisport.pl.
Medale oraz statuetki Śremskiej Dychy i Trójki z hakiem będą miały datę 19.04.2020 czyli terminu,
w którym miały się odbyć te biegi, a półmaratonu będą z datą odbytych poszczególnych biegów
w minionych latach.

§9 POSTANOWANIE KOŃCOWE
1.

Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka
i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną
odpowiedzialność oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w
zawodach.
2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki
zgłaszające lub indywidualnie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. Poz. 1000
t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016*679 z dnia 27
kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie
i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia
zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację
wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego
kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynikw każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb
organizacji zawodów
6. Dane osobowe i RODO
1. Administratorem danych jest:
Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a
Nr telefonu 61 222 86 81

2. Celem pozyskania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie wirtualnej imprezy biegowej
o nazwie Wirtu@lna Śremska Dycha.
3. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia wszelkich edycji wirtualnych biegów przez
Śremski Sport Sp. z o. o.
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu
do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
5. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje niedopuszczeniem
do wzięcia udziału w imprezie biegowej.
6. Rejestracja w systemie i wzięcie udziału w biegu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektor biegu,

Daniel Cicharski

