IV FCGP INOWROCŁAWIA 2019 - BLUE RUN
30.06.2019
REGULAMIN BIEGÓW NA 5 KM I 10 KM
ORAZ FESTIWALU BIEGÓW DLA DZIECI
1. Cel zawodów:
• popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej,
• propagowanie zdrowego stylu życia,
• promocja Miasta Inowrocławia
• promocja aktywności i rekreacji ruchowej.
2. Organizator:
• Agencja Aktywnego Wypoczynku ACTINSPORT Waldemar Kwiatkowski
• MKS Inowrocław
3. Współorganizatorzy:
• Miasto Inowrocław
• Ośrodek Sporu i Rekreacji w Inowrocławiu
4.Termin,Miejsce i Dystanse:
• Termin imprezy - 30 czerwca 2019 godzina 17.00 (niedziela)
• Miejsce imprezy - Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków
88-100 Inowrocław ul. Wierzbińskiego 2.
• Start i meta zlokalizowana jest na stadionie.
• Bieg na 5 km 1 pętla z metą na stadionie.
• Bieg na 10 km 2 pętle z metą na stadionie.
• Start biegów dla dzieci o godzinie 15.00
• Biegi dla dzieci :
o Kategoria 3 - 5 lat - 100 metrów
o Kategoria 6 - 9 lat - 400 metrów
o Kategoria 10 -13 lat - 800 metrów
o Kategoria 14 - 16 lat - 1200 metrów.
5. Zasady uczestnictwa:
• W zawodach może uczestniczyć każdy pełnoletni zawodnik który zgłosi się do
biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz
podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa
prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r.
Dz.U.Nr 101 poz. 1095),
• Zawodnicy poniżej 18 lat startują tylko i wyłącznie w biegu na 5 km i muszą
posiadać pozwolenie na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów
z ich podpisem i nr PESEL.

• Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub prawnego
opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w
Biurze Zawodów,
6. Zgłoszenia i zapisy:
• Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną maksymalnie do dnia
27.06.2019 poprzez panel zawodnika dostępny po uprzedniej rejestracji na
stronie
www.sts-live.pl/FCGPI/#.
• Terminy zgłoszeń elektronicznych zamykane są w zależności od rodzaju
pakietu:
- Pakiet VIP – koniec zapisów elektronicznych w dniu 9.06.2019
- Pakiet Normal – koniec zapisów elektronicznych w dniu 9.06.2019
- Pakiet Standard – koniec zapisów elektronicznych w dniu 9.06.2019
- Pakiet BASE – koniec zapisów elektronicznych w dniu 27.06.2019
- Biegi dla dzieci – koniec zapisów elektronicznych w dniu 27.06.2019.
• Zapisy w biurze zawodów możliwe TYLKO w piątek i sobotę przed biegiem.
• W dniu biegu nie prowadzone są zapisy na bieg.
7. Odbiór pakietów:
• Odbioru pakietów startowych można dokonać w biurze zawodów mieszczącym
się pod Trybuną Główną Stadionu Miejskiego w Inowrocławiu ul.
Wierzbińskiego 2.
• 28 czerwca 2019 – piątek w godzinach 17.00 – 20.00
• 29 czerwca 2019 - sobota w godzinach 10.00 – 14.00
• 30 czerwca 2019 – niedziela w godzinach 13.00 - 16.45
• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów i
posiadać dokument tożsamości.
• Biuro zawodów umiejscowione będzie na Stadionie Miejskim im.
Inowrocławskich Olimpijczyków pod trybuną główną stadionu.
8. Pomiar czasu:
• pomiaru dokonuje firma STS-TIMING poprzez chipy wydawane w pakietach
startowych, chipy należy przymocować do buta zawodnika i zwrócić po biegu.
9. Klasyfikacja końcowa:
• oficjalnym czasem w klasyfikacji jest czas netto
• w klasyfikacji końcowej BLUE RUN wyróżnione zostaną kategorie:
- OPEN mężczyzn i kobiet
- indywidualne kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet,

• kategorie wiekowe w kategorii kobiet i mężczyzn :
5 km – 16-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 + - kobiety
10 km – 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 + - kobiety
5 km – 16-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 + - mężczyźni
10 km – 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 + - mężczyźni.
10. Nagrody:
• każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal,
• w kategorii OPEN – puchary oraz nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca,
• w kategoriach wiekowych – statuetki dla 3 pierwszych zawodników,
• Nagrody nie dublują się – zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie są
dekorowani w kategoriach wiekowych.
• Nagrody otrzymują również najstarszy i najstarsza uczestniczka biegów na 5 i
10 kilometrów na każdym dystansie oddzielnie.
11. Zasady Finansowania:
• opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne na panelu
zawodnika na stronie www.sts-live.pl/FCGPI/# lub w biurze zawodów,
• Opłaty i pakiety startowe są takie same na 5 i 10 km.
• Jednorazowa opłata startowa na każdy bieg wynosi:
Pakiet BASE – numer + chip + gadżety od sponsorów cena 25.00 zł,
Pakiet Standard - kubek + gadżety od sponsorów cena 30.00 zł,
Pakiet Normal - koszulka + gadżety od sponsorów cena 40.00 zł,
Pakiet VIP - kubek + koszulka + gadżet i kolekcji limitowanej FCGP
2019 + gadżety od sponsorów cena 70.00 zł,
o Opłata za Festiwal Biegów Dzieci FCGP – 10.00 zł,
o W Biurze zawodów po zamknięciu zapisów elektronicznych dostępny
jest tylko pakiet BASE a cena jego wynosi – 30.00 zł.
• Koszty dojazdu i uczestnictwa pokrywają zawodnicy
• Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
o
o
o
o

12. Odpowiedzialnosć:
• Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych
podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem,
• Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając
stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny
start w imprezie.

• Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń
i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i
bezpieczeństwo podczas imprezy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za
sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień
oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i
porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
• Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do
innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora
bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy
Uczestnika.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników
pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.
13. Ochrona Danych Osobowych:
• Administratorem danych osobowych jest Agencja Aktywnego Wypoczynku
ACTINSPORT Waldemar Kwiatkowski 88-100 Inowrocław ul. Kurowa 6/7,
NIP: 556-171-21-89, tel. 733070472
• Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i
przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Cyklu
FOUR COLOURS GRAND PRIX INOWROCŁAWIA na 5 i 10 kilometrów
oraz FESTIWALU BIEGÓW DLA DZIECI w ramach którego rozgrywany
jest BLUE RUN , wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
• Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119,
4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi
przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
• Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą
podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
• Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt
3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja
Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art.
23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna,
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
• Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania
danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e)

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w
dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu BLUE RUN.
• Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez
Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może
odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres
Administratora.
• Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w
związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska
oraz wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje –
w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z
jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na
liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie
i w miejscu rozgrywania Biegu.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia start w biegu.
12. Postanowienia końcowe:
• Obowiązek ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników,
• Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać
zdyskwalifikowany,
• Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą
napoje i jedzenie dla zawodników
• Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcje trwania zawodów,
• Organizator nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie,
13. Kontakt:
• Dyrektor IV Four Colours Grand Prix Inowrocław na 5 I 10 km oraz Festiwalu
Biegów dla Dzieci :
Waldemar Kwiatkowski tel. 733070472

ORGANIZATOR.

