Regulamin

ERGIS MALI TWARDZIELE 3
1. Celem imprezy jest propagowanie połączenia aktywności fizycznej z dobrą zabawą.
2. Organizatorem imprezy jest stowarzyszenie miastoaktywni.pl z siedzibą w
Wąbrzeźnie, przy ul. 1 maja 37a.
3. Impreza odbywa się 15 czerwca 2019r. w Wąbrzeźnie w godzinach 12:00-16:00.
4. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, których rodzic/opiekun prawny
dokonał wcześniejszej rejestracji.
5. Dzieci biorące udział w biegu zostaną podzielone na trzy kategorie wiekowe:
a) 3-5 lat (start pierwszej grupy o godzinie 12:00),
b) 6-8 lat (start pierwszej grupy o godzinie 13:00),
c) 9-11 lat (start pierwszej grupy o godzinie 14:00),
d) 12-14 lat (start pierwszej grupy o godzinie 15:00).
6. W podziale na kategorie wiekowe liczy się ukończony wiek dziecka w dniu
odbywania się imprezy.
7. Limit uczestników wynosi 500 osób.
8. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie elektronicznego formularza.
9. Każdy uczestnik musi być przed biegiem zweryfikowany w biurze zawodów.
10. Biuro zawodów czynne będzie w godzinach 11:00-11:45 oraz 13:00-13:45.
11. W godzinach 11:00-11:45 do biura zawodów muszą zgłosić się uczestnicy z kategorii
wiekowych 3-5 lat i 6-8 lat. Mogą także zgłosić się uczestnicy biegów starszych
kategorii. Natomiast w godzinach 13:00-13:45 do biura zawodów muszą zgłosić się
uczestnicy z kategorii wiekowych 9-11 lat i 12-14 lat, którzy nie zrobili tego
wcześniej.
12. Dokonanie zapisu w dniu biegu jest możliwe, pod warunkiem dostępności miejsc.
13. Udział w biegu jest bezpłatny.
14. Rodzic/opiekun prawny podpisuje przed biegiem zgodę na uczestnictwo dziecka w
imprezie. Dziecko bierze udział w imprezie na odpowiedzialność rodzica/opiekuna
prawnego.
15. Rodzic/opiekun prawny mają możliwość towarzyszenia dzieciom podczas
pokonywania trasy biegu, jeśli jest to uzasadnione.
16. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii
i zapisu wideo.
17. Na mecie biegu każdy uczestnik otrzyma medal, napój i upominek.
18. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.

19. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu.
Rodzic/opiekun prawny uczestnika zostanie o tym powiadomiony najpóźniej 24
godziny przed rozpoczęciem imprezy.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub zniszczenie
przedmiotów własnych uczestnika w związku z uczestnictwem w imprezie.
21. Uczestnicy biegu mają obowiązek do stosowania się do poleceń służb organizatora
imprezy.
22. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
imprezy jest stowarzyszenie miastoaktywni.pl z siedzibą w Wąbrzeźnie, przy ul. 1
maja 37a.
23. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w
imprezie. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w
każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją
imprezy także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do
prawidłowej organizacji imprezy.
24. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

