Półmaraton Suhara
22.08.2021
Regulamin

I. ORGANIZATORZY
1.

Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa.

2.

Współorganizator: Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego w Dąbrowie Górniczej,
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

II. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
1.

Zawody odbędą się 22.08.2021 roku.

2.

Start Półmaratonu Suhara 2021 nastąpi o godzinie 11:00.

3.

Zawodnicy Półmaratonu Suhara 2021 muszą ustawić się na starcie do godz. 10:50 na linii startu.

4.

Trasa biegu poprowadzona będzie na terenie Lasów Błędowskich oraz Pustyni Błędowskiej, jej dokładny przebieg zostanie zamieszczony na stronie biegu w późniejszym terminie.

5.

Trasa Półmaratonu Suhara to około 21 km. Trasa może ulec zmianie ze względu na panujące warunki
na terenie Lasów Państwowych, uzależniona jest od zaleceń dyrekcji Lasów Państwowych.

6.

Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach około 5 km. Odległości pomiędzy nimi będą
zależały od możliwości terenowych. Dokładna informacja o ich usytuowaniu będzie podana w osobnym komunikacie najpóźniej w dniu zawodów.

7.

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnego pojemnika na napoje. W punktach odżywiania
nie będą udostępniane kubki, pojemniki itp.

8.

Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę
biegu i służb leśnych, zakazane jest wyrzucanie kubków, opakowań po żelach itp, poza strefami
wyznaczonymi do tego.

III. UCZESTNICTWO:
1.
2.

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 22.08.2021 roku ukończą 18 lat.
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
– pisemna akceptacja regulaminu zawodów,
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– start w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność zawodnika,
– posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegach
długich.
3.

Zawodnicy dokonując rejestracji i wpłacając opłatę startową oświadczają, że startują w biegu na
własną odpowiedzialność.

4.

Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji zawodów i ich sponsorów
oraz wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu.

5.

Każdy zawodnik startujący w Półmaratonie Suhara musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów
przez okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie podpisu na karcie startowej.

IV. OPŁATY STARTOWE
1.

Opłata startowa w Półmaratonie Suhara wynosi:
– do dnia 30 maja 2021 r. – 60 zł,
– do dnia 15 sierpnia 2021 r. – 80 zł,
– od 16.08.2021 – w biurze zawodów 110 zł

2.

O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora.

3.

Rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego.

4.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (przekroczenie terminu
wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do
wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem wpłat określonym w regulaminie.

5.

Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłatę startową można przenieść na innego
zawodnika do 15.07.2021. Po tym terminie nie będzie takiej możliwości.

6.

Dla pierwszych 100 uczestników biegu zostanie przygotowana koszulka dla Półmaratonu Suhara.
Każdy zawodnik ma możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu, otrzyma pamiątkowy medal na mecie biegu wraz z posiłkiem regeneracyjnym.

7.

Dane do przelewu:
16 2030 0045 1110 0000 0394 7620
BNP Paribas
Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa ul. Sienkiewicza 6A Dąbrowa Górnicza.
Tytuł przelewu: „Opłata startowa Półmaraton Suhara 2021” – imię, nazwisko.

V. ZGŁOSZENIE
1.

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.aktywnadabrowa.pl

2.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 15 sierpnia 2021 r. Po tym terminie będzie można
zgłosić się tylko w biurze zawodów 22.08.2021.

3.

W dniu zawodów biuro zawodów będzie czynne w godzinach 8:30 – 10:30 dla na terenie Eurocampingu w Błędowie.

4.

Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczając ilość startujących osób. Ogłoszenie o wcześniejszym zamknięciu listy startowej zostanie podane na oficjalnej stronie internetowej
biegu z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

5.

Potwierdzeniem zgłoszenia i dokonania opłaty startowej jest nadany numer startowy.

6.

Organizator ustala limit 100 uczestników o ile nie będą stanowić inaczej przepisy związane z pandemią na dzień zawodów – limit ten może ulec zmianie.
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VI. POMIAR I LIMITY CZASU
1.

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

2.

Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

3.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Osoby zakrywające numery startowe, modyfikujące będą dyskwalifikowane.

4.

Zawodnicy musza posiadać chip odebrany w biurze zawodów i prawidłowo go zamocować.

5.

Organizator określa limit czasu ukończenia półmaratonu na 4:30 godziny.

6.

Zawodnicy, którzy na półmetku osiągną czas powyżej 2:15 godzin zobowiązani są do przerwania
biegu i zejścia z trasy maratonu.

7.

Po upływie wyznaczonego limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani w oficjalnych wynikach.

VII. . BIURO ZAWODÓW, SZATNIE I DEPOZYT
1.

Biuro Zawodów będzie czynne:
- 22.08.2021 r. w godz. 8.30 –10:30 dla Półmaratonu Suhara.

2.

Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście w Biurze Zawodów po okazaniu
dowodu tożsamości.

3.

Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz sanitariatów.

4.

Dla uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas zawodów. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych.Zasady bezpieczeństwa:

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1.

K lasyfikacja Półmaraton Suhara 2021 prowadzona będzie w następujących kategoriach:
– open: kobiet i mężczyzn
– wiekowa: kobiet i mężczyzn
Kobiety:
K20: 18-29
K30: 30-39
K40: 40-49
K50: 50 i starsze
Mężczyźni:
M20: 18-29
M30: 30-39
M40: 40-49
M50: 50-59
M60: 60 i starsi

2.

Informacja o nagrodach przedstawiona zostanie w osobnym komunikacie na oficjalnej stronie organizatora.

3.

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i osobiste odebranie nagród.

4.

Każdy uczestnik zawodów spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg w wyznaczonym przez
organizatora limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal.
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IX. NAGRODY
1.

Nagrody przyznawane są:
– I-III kat. OPEN puchary, nagrody finansowe.
– I-III kat. wiek. puchary, nagrody rzeczowe,
– Nagrody nie mogą się dublować, zawodnicy w kat. OPEN nie będą dekorowani w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Odbiór nagród będzie możliwy tylko i wyłącznie w dniu zawodów podczas dekoracji

X. NAGRODY
1.

Oczekując w kolejce do biura, pamiętajcie o dystansie społecznym i bezpieczeństwie swoim i innych
zawodników.

2.

Na dzień ogłoszenia regulaminu – 30.01.2021, na terenie imprezy obowiązuje nakaz noszenia mase
czek, możecie je zdjąć wychodząc poza teren imprezy i tuż po starcie biegu.

3.

W miarę możliwości, w czasie między odebraniem pakietu startowego a startem, postarajcie się nie
przebywać w większych grupach w okolicy biura zawodów czy startu/mety.

XI. NAGRODY
1.

Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy prawa. Uczestnicy mają obowiązek
przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych
uczestników zawodów.

2.

Organizator ma prawo usunąć z trasy maratonu oraz terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

3.

Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów w czasie ich trwania.

4.

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5.

Uczestnicy zawodów zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z Półmaratone Suhara z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy
umyślnej lub innych przypadków w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami.

6.

Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie, skracanie trasy, czy też brak pomiaru na
punkcie kontrolnym spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

7.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.

8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych
i niemożliwych do przewidzenia.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu warunków pogodowych tj.
stopnia zagrożenia pożarowego lasu o czym poinformuje nas Dyrekcja Lasów Państwowych.

10. O odwołaniu imprezy organizator poinformuje uczestników poprzez komunikat na stronie internetowej i za pomocą wiadomości e-mail.
11. W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora, organizator zwróci koszty wpisowego poniesione przez uczestnika w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania imprezy.
12. Zwrot kosztów wpisowego, w przypadku zgodnego z regulaminem odwołania imprezy, w pełni
wyczerpuje roszczenia Uczestnika wobec organizatora.
13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
14. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy prawa. Uczestnicy mają obowiązek
przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb
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XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników Półmaraton Suhara 2021 będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO,
w celu:
Przeprowadzenia Półmaraton Suhara 2021:
– rejestracji uczestników oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej
uiszczenia lub przyznania zniżki,
– wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych
publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz
w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
– prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek, bez
ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego
przez Organizatora),
– prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub,
wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po
zakończeniu biegu),
– przyznania i wydania nagród,
– rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania nagrody,
– informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
– statystycznym Organizatora.

2.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa w Dąbrowie Górniczej
ul. Morcinka 16/91; 41-300 Dąbrowa Górnicza.

4.

Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału
w biegu.

5.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z innymi
podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Półmaraton Suhara 2021.

6.

Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników
w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Półmaraton Suhara 2021 zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych.
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