REGULAMIN
Marszu
Nordic Walking
w ramach
V PODDĘBICKI
BIEG BEZ BARIER
01 czerwca 2019 r.
I. Cele imprezy:
• Upowszechnianie i popularyzacja marszów Nordic Walking na terenie Gminy Poddębice oraz
Województwa Łódzkiego.
• Zachęcanie do aktywnego, zdrowego trybu życia.
• Promocja Gminy Poddębice oraz Województwa Łódzkiego w Polsce i na świecie.
• Promocja Ogrodu Zmysłów w Poddębicach.
• Zbiórka środków na realizację celów statutowych Fundacji Obudzić Zmysły (min. organizacji
i przeprowadzenia terapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością).

II. Organizator marszu Nordic Walking oraz całej imprezy pt. V Poddębicki Bieg Bez
Barier:
1 Organizatorem V Poddębickiego Biegu Bez Barier, w ramach którego organizowany jest marsz
Nordic Walking jest Fundacja Obudzić Zmysły z siedzibą w Poddębicach, ul. Wspólna 6, 99-200
Poddębice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000523529, posiadającą numer NIP: 8281413607, numer REGON: 101838529 zwana dalej:
„Organizatorem”.

III Termin i miejsce:
1 Start marszu Nordic Walking (dalej: „Marsz”) w ramach cyklu „Poddębicki Bieg Bez Barier”
odbędzie się w dniu 01.06.2019r o godzinie 19:00 na terenie ogrodu Zmysłów w
Poddębicach. Szczegóły oraz trasa biegu będą dostępne na stronie internetowej
Organizatora dedykowanej temu wydarzeniu tj. www.biegbezbarier.pl (dalej: „Strona
Internetowa”).
2 W Marszu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, spełniający warunki określone w Regulaminie,
w tym zarejestrowani do udziału w Marszu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej:
„Uczestnicy”).

3 Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Marszu, odwołania Marszu, w
przypadku gdy taka konieczność wyniknie z przyczyn przez niego niezawinionych (w szczególności
wszelkich przypadków siły wyższej), przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez
zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej lub Facebooku nie później niż 24
godziny przed rozpoczęciem Marszu oraz drogą korespondencji elektronicznej e-mail.

IV. Trasa i dystans:
1 Długość trasy Marszu wynosi 3 km (dalej: „Trasa”) i prowadzić będzie przez alejki oraz uliczki
znajdujące się na terenie Ogrodu Zmysłów lub do niego przyległym – szczegółowe informacje
na stronie www.biegbezbarier.pl.
2 Na trasie Marszu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Marszu, obsługa Marszu oraz osoby
i pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora.
3 Podczas Marszu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, który zostanie
zamontowany w numerze startowym i służył będzie automatycznemu pomiarowi czasu na
trasie marszu. Chipa nie można usuwać z numeru startowego. Usunięcie lub zagubienie chipa
skutkuje brakiem możliwości klasyfikacji Uczestnika.
4 Uczestników Marszu Nordic Walking na dystansie 3 km obowiązuje wyznaczona trasa, osoby
skracające trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.
5 Zawodników startujących w Marszu obowiązuje limit czasu 60 minut liczony od czasu strzału
startera. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia

z trasy

i zdjęcia nr startowego.
6 Uczestnicy, którzy pozostaną na Trasie po upływie regulaminowego czasu, o którym mowa
w ust. 6 powyżej lub Uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność,
stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

V. Punkt medyczny oraz punkt z płynami nawadniającymi:
1 Punkt medyczny będzie znajdował się na STARCIE/MECIE i będzie obsługiwany przez
ratowników medycznych.
2 Punkt z wodą będzie znajdował się na mecie Marszu Nordic Walking.

VI. Warunki uczestnictwa:
1 Udział w wydarzeniu „V Poddębicki Bieg Bez Barier” ma charakter otwarty. Prawo startu

w Marszu mają osoby, które najpóźniej w dniu 01.06.2019 r. ukończą 18 lat oraz spełnią
warunki, o których mowa poniżej.
2 Prawo startu w Marszu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 01.06.2019 r. ukończą
16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za
pośrednictwem Strony Internetowej oraz przekazania zgody na uczestnictwo w Biegu
sporządzonej według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do Regulaminu, podpisanej przez
opiekuna prawnego Uczestnika, jak również pod warunkiem spełnienia pozostałych
warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Zgodę o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, należy przekazać w miejscu odbioru pakietów startowych i numeru
startowego (dalej: „Biuro Zawodów”). Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można
również pobrać ze Strony Internetowej Marszu.
3 Osoby niepełnoletnie, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie mogą samodzielnie rejestrować
się do systemu zgłoszeniowego.
4 Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, o której mowa w ust. 2
powyżej, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
5 Warunkiem udziału w Marszu jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
b) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
c) akceptacja udziału w Marszu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Marszu, które mogą
polegać m.in. na ryzyku utraty lub pogorszenia zdrowia lub życia. W Marszu powinny
uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające
przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Marszu.
d) wyrażenie odrębnej, pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz złożenie oświadczenia Uczestnika o stanie
zdrowia pozwalającym mu na udział w Marszu, a także zgody na zamieszczanie danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail
oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie
drukowanej, fotografii lub zapisu wideo oraz na przesyłanie przez Organizatora na
wskazany adres mailowy Uczestnika ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących
V Poddębickiego Biegu Bez Barier. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane
podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem
przy realizacji V Poddębickiego Biegu Bez Barier i akcji z nim związanych. Wizerunek
będzie wykorzystywany bezpłatnie.
Wykorzystanie wizerunku na poniższych polach eksploatacji:

- wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Akceptując Regulamin Uczestnik udziela Fundacji
Obudzić Zmysły niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku:
- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie,
- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego
partnera w zakresie jego udziału w imprezie V Poddębicki Bieg Bez Barier,
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
i bilbordach,
- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
- publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Marszu w postaci zdjęć z trasy Marszu,
- poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 01.06.2019 r., zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu. Treść oświadczeń zawartych w Załączniku nr 1 powinna zostać
przekazana Organizatorowi przy odbiorze pakietów startowych w Biurze Zawodów w formie
papierowej w postaci Załącznika nr 1 lub poprzez Stronę Internetową w przypadku zapisów
za pośrednictwem formularza, przy wypełnianiu zgłoszenia.
6 Organizatorowi prawo do udzielania oficjalnym partnerom oraz sponsorom V Poddębickiego
Biegu Bez Barier sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
Uczestnika, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej licencji.
7 Odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na
podstawie:
a) dla Uczestników odbierających pakiety startowe samodzielnie - okazanego do wglądu,
ważnego dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem;
b) dla Uczestników odbierających pakiety startowe przez osobę trzecią (w przypadku gdy
Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego oraz numeru startowego)–
przedstawionej pisemnej zgody Uczestnika na odebranie numeru startowego lub

pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią – Załącznik nr 2 do Regulaminu,
oraz okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem osoby trzeciej,
uprawnionej do odbioru ww. pakietu startowego.
c) Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres
Uczestnika.
d) Pakiety startowe będą wydawane w dniu 01.06.2019 r. w Biurze Zawodów w godzinach
funkcjonowania Biura Zawodów. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania
Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony
Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem V Poddębickiego Biegu Bez
Barier.
8 Przed Marszem oraz po Marszu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni oraz
punktów sanitarnych znajdujących się w pobliżu lub w samym budynku Biura Zawodów.
O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem
Strony Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Marszu.
9 Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w specjalnie oznaczone
torby. Odbiór rzeczy z depozytu będzie następował po okazaniu numeru startowego
Uczestnika. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na Trasie
Marszu oraz poza depozytem.
11 Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb
porządkowych, poleceń personelu i przedstawiciela Organizatora oraz poszanowania
pozostałych Uczestników Marszu w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair - play.
Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu i ma prawo usunąć z terenu Marszu
osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Marszu, nie przestrzegają poleceń osób
wskazanych w zdaniu poprzedzającym lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem,
przepisami PZLA.
12 Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane
z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje
dyskwalifikację Uczestnika.
13 Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że Organizator będzie uprawniony
do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Marszu w przypadku nieprzestrzegania przez
Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli
Organizatora podczas wydarzenia V Poddębicki Bieg Bez Barier.

VII. Zgłoszenia:
1 Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego,
dostępnego na stronie www.biegbezbarier.pl do dnia 30.05.2019r oraz w dniu zawodów tj.
01.06.2019r w Biurze Zawodów.
2 Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz dokonała
opłaty umożliwiającej uczestnictwo w Marszu Nordic Walking. W momencie zgłoszenia i
opłacenia startowego przez 100 osób lista startowa zostanie zamknięta. Istniej możliwość
zwiększenia listy startowej do 150 osób w przypadku zainteresowania wydarzeniem większej
liczby uczestników. O udziale Uczestników w Marszu decyduje kolejność zgłoszeń oraz
wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty startowej uważa się datę i godzinę
uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty gotówką w Biurze
Zawodów.
3 Prawo bezpłatnego startu w Marszu, pod warunkiem zgłoszenia udziału do 30.05.2019 r.,
mają osoby niepełnosprawne ( na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego
o niepełnosprawności).
4 Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej.
W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.
5 Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację Uczestnika w systemie zgłoszeniowym Biegu
na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływ na konto Organizatora opłaty
startowej lub jej opłacenie gotówką w Biurze Zawodów.
6 Opłata startowa zostanie zwrócona w przypadkach:
a) nie odbycia się Biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zgodnie z zapisami
rozdz. III ust. 4 Regulaminu;
b) wniesienia opłaty startowej po terminie lub przekroczenia limitu numerów startowych,
o którym mowa w ust. 2 powyżej.
7 Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Gimnazjum w Poddębicach – ul. A.
Mickiewicza 11/13 – otwarte od 12:00 do 19:30.
8 Poza przypadkami wskazanymi w ust. 6 powyżej opłata startowa nie podlega zwrotowi.
9 Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.
10 W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku
lub innej instytucji pośredniczącej w płatności do opłaty startowej należy doliczyć kwotę
równą wysokości prowizji. W przypadku nie opłacenia prowizji przez Uczestnika
i wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą,

rejestracja nie będzie możliwa.

VIII. Opłata za udział w wydarzeniu Marsz Nordic Walking na dystansie 3 km:
1 Na wysokość opłaty za udział w Marszu Nordic Walking na dystansie 3 km składają się:
a) 40,00 zł – opłata wpisowa oraz minimum 10,00 zł - wpłata na Cele Statutowe Fundacji
Obudzić Zmysły – do dnia 30.04.2019r. (włącznie).
b) 50,00 zł – opłata wpisowa oraz minimum 10,00 zł - wpłata na Cele Statutowe Fundacji
Obudzić Zmysły – od dnia 01.05.2019r. do dnia 30.05.2019r. (włącznie).
c) 60,00 zł – opłata wpisowa oraz minimum 10,00 zł - wpłata na Cele Statutowe Fundacji
Obudzić Zmysły – w dniu zawodów 01.06.2019r. w Biurze Zawodów w przypadku wolnych
miejsc.
2 Opłata za udział w Marszu składa się z wpłaty w stałej wysokości uzależnionej od daty
wypełnienia formularza zgłoszeniowego (tj. opłaty wpisowej) w wysokości 40,00 zł lub 50,00
zł lub 60,00 zł oraz z wpłaty z możliwością wyboru kwoty z listy kafelkowej (tj. opłaty na Cele
Statutowe Fundacji Obudzić Zmysły) w wysokości 10,00 zł lub 20,00 zł lub 40,00 zł lub 50,00 zł
lub 100,00 zł.
3 Opłatę za udział w Marszu należy uiści za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay lub
na podany na Stronie Internetowej nr konta bankowego Organizatora ( z zastrzeżeniem, że należy
o fakcie dokonania przelewu poinformować Organizatora za pośrednictwem e-maila:
biuro@biegbezbarier.pl).
4 Po poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia na stronie www.biegbezbarier.pl, system
przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty.
5 Dokonanie opłaty za możliwość udziału w Marszu uznaje się jako finalizację zgłoszenia
uczestnictwa.
6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych
i pocztowych.
7 Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty za możliwość
udziału w Marszu.
8 W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed wydarzenie V Poddębicki Bieg Bez Barier,
zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w Biurze Zawodów.

9 Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

IX. Pakiet startowy:
1 Każdy zawodnik uczestniczący w Marszu Nordic Walking otrzymuje pakiet startowy a w nim
minimum:
a) numery startowy z bezzwrotnym chipem,
b) koszulkę techniczną ( z zastrzeżeniem że Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy
Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na
uwadze względy organizacyjno – techniczne, nie może tego zagwarantować).
c) medal okolicznościowy na mecie Marszu.

X. Pomiar czasu:
1 Profesjonalnego pomiaru czasu dokona wyspecjalizowana firma.
2 Pomiar czasu odbędzie się za pomocą bezzwrotnych chipów w numerach startowych.
3 Brak numeru startowego z bezzwrotnym chipem jest jednoznaczny z dyskwalifikacją
zawodnika.
4 Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym Marszu sms z wynikiem.

XI. Klasyfikacja w Marszu Nordic Walking na dystansie 3 km:
1 Podczas Marszu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:
a) klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn;
2 Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa
zamontowanego w numerze startowym każdego Uczestnika. Brak pojawienia się Uczestnika
na danym punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację Uczestnika.

XII. Nagrody:
1 Za zajęcie miejsca I – III w klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn – pamiątkowa
statuetka/puchar.
Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach przysługują Uczestnikom według kolejności
wbiegnięcia na linię mety, z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji związanych z kontrolą
antydopingową oraz protestami rozpatrzonymi pozytywnie przez Organizatora stosownie do
postanowień Rozdziału XIII pkt 5.
Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:00min:00s od strzału startera, otrzymają
okolicznościowy medal.

XIII. Dane osobowe:
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Obudzić Zmysły z siedzibą
w Poddębicach, ul. Wspólna 6, 99-200 Poddębice (dalej „Administrator Danych
Osobowych).
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Fundacji Obudzić Zmysły służy
następujący adres e-mail: rodo@obudziczmysly.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych
można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Fundacji Obudzić Zmysły,
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Administrator przetwarza dane osobowe:
a)

w celu uczestnictwa w Marszu organizowanym w ramach V Poddębicki Bieg Bez
Barier, na który Uczestnik wyraził zgodę, w tym na utrwalanie jego przebiegu,
publikowania list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych,
przesyłania informacji organizacyjnych (email/SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i
korespondencji.

b)

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
w szczególności w zakresie podatkowym, rachunkowym oraz instytucji obowiązanej,
wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”).

c)

w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj.
marketing bezpośredni produktów i usług własnych, obsługę zgłoszeń
i korespondencji, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w celu udziału w Marszu obejmuje dane
osobowe zawarte w zgłoszeniach:
— Uczestnika tj.: imię, nazwisko, płeć, e-mail, hasło, numer telefonu, rok urodzenia,
miejscowość, kraj, nazwa klubu, oraz wizerunek.
— Rodzica / opiekuna prawnego tj. imię, nazwisko, numer i seria dokumentu
tożsamości, adres, numer telefonu.
— Osoby upoważnionej do odbioru pakietu startowego dla Uczestnika V Poddębicki
Bieg Bez Barier tj.: imię, nazwisko, numer i seria dokumentu tożsamości, adres,
numer telefonu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Marszu
organizowanym w ramach „V Poddębicki Bieg Bez Barier” zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
6. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundacje Obudzić Zmysły podmiotom z nim
współpracującym, w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji V

Poddębicki Bieg Bez Barier i akcji z nim związanych, podmiotom z zakresu doręczania
korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi rachunkowo - księgowe,
prawne i windykacyjne, podmiotom zajmującym się doradztwem podatkowym,
podmiotom świadczącym usługi fakturowania oraz archiwizacji.
7. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Marszu
organizowanego w ramach „V Poddębicki Bieg Bez Barier” oraz po jego zakończeniu
przez okres wymagany przepisami prawa oraz do czasu wygaśnięcia wzajemnych
roszczeń wynikających z tej umowy.

8. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
- dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania,
uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),
- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenie danych do innego administratora tj. prawo otrzymania od Fundacja
Obudzić Zmysły danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby
Fundacja Obudzić Zmysły przesłała dane do innego administratora. Jednakże
Fundacja Obudzić Zmysły zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych
danych przetwarzanych na podstawie umowy,
- wniesienie sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Fundacja Obudzić Zmysły przetwarza
dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
9. W razie skorzystania z jednego z przysługujących praw, Administrator Danych
Osobowych dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.
10. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

XIV. Postanowienia końcowe:
1

Koszt uczestnictwa w wydarzeniu IV Poddębicki Bieg Bez Barier, dojazdów, noclegów oraz
innych świadczeń pokrywają Uczestnicy lub organizacje ich delegujące we własnym zakresie.

2

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Marszu, w czasie jego trwania oraz
bezpośrednio po jego zakończeniu.

3

Każdy Uczestnik Marszu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC
Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub
innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Marszu,
wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
Przebywanie na trasie Marszu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z Trasy przez obsługę Marszu.
W szczególności zabrania się poruszania po Trasie Marszu na rowerach, wózkach
inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze
zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.

4

Prawo do uczestnictwa w Marszu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na
pieniądze. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje
dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer startowy.

5

Protesty dotyczące organizacji lub wyników Marszu, należy kierować do Organizatora Marszu
(e-mail: biuro@biegbezbarier.pl), w nieprzekraczalnym terminie 2 godzin od zakończenia
Marszu. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny, którego decyzje są ostateczne. Protesty
będą rozpatrywane w terminie 48 godzin od godziny i daty wpływu protestu do Organizatora.
Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów (lub upływie 48 godzin – w przypadku ich braku)
wyniki Marszu stają się wynikami oficjalnymi.

6

Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek
konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

7

Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie
niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują
od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

8

Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia Kontroli antydopingowej wśród
zawodników. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych
zgodnie listą WADA w próbce „A”, zawodnik zostaje poinformowany o możliwości badania
próbki „B” na własny koszt. O szczegółach procedury odwoławczej Organizator poinformuje
zawodnika.

9

Marsz Nordic Walking w ramach V Poddębickiego Biegu Bez Barier współfinansowany jest ze
środków Urzędu Gminy Poddębice.

