REGULAMIN GRAND PRIX PNIEW
W BIEGACH
SEZON 2019/2020.
1. Celem Grand Prix Pniew w Biegach, zwanego dalej GP jest popularyzacja
aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych oraz wyłonienie najlepszych
biegaczy i kijkarzy, uczestniczących w cyklu biegów, organizowanych w
Pniewach.
2. GP, organizowany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach oraz
Stowarzyszenie
Klub
Sportowo-Biegowy
Aktywnie
w
Pniewach
3. Terminy biegów oraz dystanse zaliczane do klasyfikacji generalnej:
3.1. IX Bieg Papieski – 29.09.2019r
a) 5km K/M
b) 10km K/M
c) Nordic walking 5km K/M
3.2. Sylwestrowy Bieg z Hondą – 29.12.2019r.
a) 5km K/M
b) 10km K/M
c) Nordic Walking 5km K/M
3.3. VI Bieg Urszulański – 13.04.2020r.
a) 5km K/M
b) 10km K/M
c) Nordic Walking 5km K/M
3.4. II Półmaraton – Nocny Dyliżans 11.07.2020r
a) 21km K/M
b) 7km K/M
c) Nordic Walking 7km K/M
4. Zapisy, opłaty startowe możliwe są za pośrednictwem formularza elektronicznego,
udostępnionego przez Organizatora, a administrowanego przez Foxter Group.
5. Biuro zawodów, szatnie, sanitariaty i depozyt będą udostępnione w miejscach
zawodów, w czasie określonym w regulaminach do poszczególnych biegów.
6. Wysokość opłat startowych określają poszczególne regulaminy biegów.
7. Każdy uczestnik biegu, po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy,
zezwalający na udział w poszczególnym biegu oraz aktywny chip zwrotny
(Organizator nie pobiera kaucji za chipy, które po biegu należy bezwzględnie
zwrócić).
8. Kategorie wiekowe GP w poszczególnych biegach na wszystkich dystansach
(decyduje rok urodzenia):
8.1. K-18, M-18 - (18-29 lat)
8.2. K-30, M-30 - (30-39 lat)
8.3. K-40, M-40 - (40-49 lat)
8.4. K-50, M-50 - (50-i starsi)
8.5. K OPEN, M-OPEN
8.6. Nordic Walking -OPEN K/M
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9. Klasyfikacja końcowa będzie przeprowadzono oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
Warunkiem koniecznym sklasyfikowania, będzie udział zawodnika w min 3
biegach / marszach.
10. Punktacja generalna GP Pniew w Biegach prowadzona będzie wg poniższego algorytmu dla każdego dystansu biegowego:

PKT =

T zwycięzcy
x WD
T zawodnika

gdzie:
PKT – punkty GP
T zwycięzcy – czas zwycięzcy
T zawodnika – czas zawodnika
WD – współczynnik dystansu
10.1. Wartość współczynnika WD dla poszczególnych dystansów:
a)
b)
c)
d)

5 km – 1000
7 km – 2000
10km – 3000
21km – 5000

11. Punktacja GP będzie jawna i dostępna po zakończonych poszczególnych biegach
na stronach internetowych Organizatorów oraz partnera technicznego,
prowadzącego pomiar czasu.
12. Nagrody:
12.1. Organizatorzy nie przewidują nagród finansowych.
12.2. Zawodnicy, którzy uplasują się na miejscach I-III w poszczególnych
kategoriach wiekowych w min. 3 biegach / marszach otrzymują nagrody rzeczowe.
12.3. W marszach nordic walking nagradzana będzie 1 kategoria OPEN, oddzielnie
dla kobiet i mężczyzn.
13. W sprawach spornych decydujący głos mają Organizatorzy.
14. Ochrona danych osobowych:
1. Dane osobowe uczestników GP będą przetwarzane w celach przeprowadzenia cyklu
imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników GP będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w GP obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z wizerunkiem, nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany
lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
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5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w GP.
Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza
rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego
danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i
może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji
żadnym osobom trzecim.

3

