Regulamin biegów dla dzieci ANWILKI NA START rozgrywanych w ramach
6. ANWIL PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK
I. Organizator
Organizatorem biegów dla dzieci ANWILKI NA START jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy „VECTRA”
z siedzibą we Włocławku, ul. Chopina 10/12, 87-800 Włocławek, wpisany do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000042180, REGON: 910511242, o numerze identyfikacji
podatkowej NIP: 888-14-62-703.
Sponsorem tytularnym jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, 87-805 Włocławek, ul. Toruńska
222, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000015684, o numerze identyfikacji podatkowej
NIP 888-000-49-38, o wysokości kapitału zakładowego 134 924 830,00 zł, wpłaconego w całości.
II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci.
III. Termin, miejsce, dystanse
1. Biegi odbędą się 6 października 2019 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) we
Włocławku, przy ul. Leśnej 53A.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 11:00
3. Dystans, jaki zawodnicy mają do pokonania, uzależniony jest od wieku uczestników.
4. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w: klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących
kategoriach wiekowych (godziny startu podane orientacyjnie):
•

Bieg Bąbla (ur. 2016 i młodsi), dystans: 100 metrów,

•

Bieg Pszczółki (ur. 2014-2015), dystans: 200 metrów,

•

Bieg Skrzata (ur. 2012-2013), dystans: 300 metrów,

•

Bieg Krasnala(ur. 2010-2011), dystans: 500 metrów,

•

Bieg Smerfa (ur. 2008 -2009), dystans 600 metrów,

•

Bieg Zucha (ur. 2006-2007), dystans 600 metrów.

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
1. Do zawodów zostaną dopuszczeni uczestnicy urodzeni w latach 2006 i młodsi bez względu na
miejsce zamieszkania.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest osobiste dokonanie zgłoszenia przez Rodzica lub
Opiekuna prawnego oraz wypełnienie dokumentu pt. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
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o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem Rodzica bądź Opiekuna prawnego, wyrażającego
zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na stronie
http://time4run.com.pl/ do dnia 1.10.2019r. lub do wyczerpania ustalonego przez organizatora
limitu 400 zawodników. Po wpisaniu na listę startową 400 dzieci przyjmowanie zgłoszeń zostanie
zakończone.
3. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu
uczestnika przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez organizatora danych
osobowych:
•
•
•
•
•

prawo dostępu do treści danych
prawo żądania sprostowania danych osobowych
prawo żądania usunięcia danych osobowych
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych uczestników obejmuje: imię i nazwisko, data urodzenia
oraz wizerunek zawodnika.
5. Dane osobowe uczestników oraz Rodziców i Opiekunów prawnych będą wykorzystywane do
wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych Organizatora.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych
w części II niniejszego Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, w tym sponsorom 6.ANWIL
PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK prawo do przeprowadzenia z uczestnikami oraz ich Rodzicami bądź
Opiekunami prawnymi wywiadów, fotografowania i/lub filmowania, używania imion i nazwisk,
wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych
z uczestnictwem w biegu ANWILKI NA START na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie, w tym wewnętrznym Internecie sponsorów, tj.
w Intranecie, transmisjach radiowo-telewizyjnych, a także na wszelkich pozostałych polach
eksploatacji z prawem do ich modyfikowania.
8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, w tym sponsorom 6.ANWIL
PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników oraz ich Rodziców bądź Opiekunów
prawnych, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych,
katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby
reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Rodzic bądź Opiekun prawny zgadza się na możliwość zmian,
modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu Uczestnika lub/i
Rodzica bądź Opiekuna prawnego. Rodzic bądź Opiekun prawny oświadcza, że Organizator nie jest
i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi
w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi,
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informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji 6.ANWIL PÓŁMARATON WŁOCŁAWEK lub/
i spółki ANWIL S.A. jako sponsora wydarzenia.
9. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.
10. Uczestnicy mają obowiązek startu w stroju sportowym z numerem startowym przypiętym
z przodu koszulki.
11. Obowiązuje start wysoki z jednej wspólnej linii, bez bloków startowych.

V. Klasyfikacje i nagrody
1. Nie będzie prowadzonych klasyfikacji w ramach poszczególnych biegów, zgodnie z zasadą „ważny
jest udział, a nie zwycięstwo”.
2. Każdy uczestnik na mecie otrzymuje okolicznościowy medal oraz upominki od sponsorów.
3. Wśród wszystkich Uczestników biegów zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki. Odbiór
nagrody będzie możliwy na podstawie okazania przydzielonego numeru startowego.
VI. Odbiór numerów startowych
Odbiór numerów startowych i weryfikacja odbywać się będzie w biurze zawodów usytuowanym w
recepcji stadionu OSiR przy al. Chopina 10/12, czynnym w dniach:
•

w dniu 5.10.2019r. w godz. 12:00 – 20:00

•

w dniu 6.10.2019r. w godz. 7:00 – 10:30

Przy odbiorze numeru startowego Rodzic lub Opiekun prawny składa stosowne oświadczenie ( wzór
w załączeniu)
VII. Ostateczna interpretacja
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu, wprowadzenia dodatkowych
kategorii i klasyfikacji oraz ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Kontakt z organizatorem biegów
Wszelkie zapytania w sprawach związanych z powyższym Regulaminem proszę kierować do
Koordynatora biegów 6. ANWILKI NA START, Martyny Dobrosielskiej pod numerem telefonu 505 566
350.

str. 3

