Katowice, 26 stycznia 2020

I Rajd Nordic Walking w ramach XIII Katowickiego
Festiwalu Biegowego im. Jerzego Kukuczki
REGULAMIN
1. Cel Rajdu i charakterystyka imprezy - Promowanie aktywnego trybu życia, wspomnienie
wybitnego polskiego Himalaisty Jerzego Kukuczki, promocja jubileuszu 50-lecia AWF Katowice
i Miasta Katowice. Rekreacyjny, wspólny marsz techniką nordic walking w Katowickim Parku
Leśnym (bez rywalizacji na czas). Celem wydarzenia jest popularyzacja prawidłowej techniki
nordic walking, integracja społeczna i środowiskowa, poprawa stanu zdrowia uczestników
poprzez zastosowanie prawidłowej techniki nordic walking, integracja rodzin, poznanie
walorów tego rekreacyjnego terenu Katowic, przeciwdziałanie patologiom społecznym.
2. Organizatorem jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, przy
współudziale Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.
3. Miejsce i termin - Rajd rozegrany zostanie w Katowickim Parku Leśnym w Katowicach
Muchowcu dnia 09 maja 2020r. o godzinie 11.15 podczas XIII Katowickiego Festiwalu
Biegowego. Dokładny program Festiwalu na stronie internetowej imprezy:
www.biegkukuczki.pl
4. Opłata startowa i zgłoszenia udziału odbywają się za pomocą systemu elektronicznego zgodnie
z poniższym harmonogramem:

Pakiet/termin
Podstawowy

do 09.04.2020r.
od 10 04. do 26.04.2020r.
30 zł
50 zł
Opłata tylko przez system elektroniczny DotPay

Link dostępny ze strony internetowej Festiwalu
UWAGA!!!
1. Organizator nie zwraca wpisowego osobom rezygnującym ze startu oraz nie przenosi opłaty
startowej na inne osoby, inne konkurencje Festiwalu lub kolejne rajdy.
2. W przypadku dokonania opłaty tradycyjnym przelewem koszty udziału określone zostały
w tabeli na stronie internetowej organizatora w zakładce Zgłoszenia i opłaty startowe.
Prawo do bezpłatnego udziału w Rajdzie (pakiet podstawowy) przysługuje uczestnikom
zaproszonym przez Komitet Organizacyjny biegu.
3. opłata startowa 20(30)zł przysługuje posiadaczom: Karty Dużej Rodziny (3+), Karty
Aktywnego Seniora 60+, Karty Mieszkańca Katowic (Uprawnienia do zniżek należy okazać
w biurze zawodów podczas rejestracji).
4. Limit zgłoszeń wynosi 100.

5. Warunki uczestnictwa:
A. Ukończone najpóźniej w dniu Rajdu 18 lat
B. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej organizatora oraz wniesienie opłaty startowej zgodnie z

harmonogramem w pkt 4 Regulaminu. UWAGA!!! dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu Festiwalu oraz ze złożeniem oświadczenia o:
 braku przeciwwskazań medycznych do udziału w rajdzie,
 udziale w konkurencjach Festiwalu z własnej woli i na własną odpowiedzialność,
 wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych
danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej,
 wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie zdjęć lub zapisu wideo
wizerunku.
6. Biuro zawodów - czynne będzie w dniu 08 maja 2020 w godzinach 12.00-18.00 na stadionie
AWF Katowice ul. Kościuszki 84 oraz w dniu zawodów od godziny 7.30 do 12.00 na parkingu
w okolicy startu (Katowice Muchowiec, ul. Francuska 180). Godziny pracy Biura zawodów będą
dopasowane do harmonogramu startów poszczególnych konkurencji Festiwalu.
Wszyscy uczestnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów osobiście! Podczas
weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem
kontroli tożsamości, daty urodzenia oraz prawa do zniżki.
UCZESTNIK MUSI ZWERYFIKOWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE ponieważ wymagane jest podpisanie
oświadczenia w Biurze Zawodów.
7. Pakiet startowy - podstawowy - w ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje
okolicznościowy identyfikator, pamiątkowy medal (na mecie rajdu), punkt odżywczy, posiłek
regeneracyjny, napój woda lub izotoniczny, dodatki od sponsorów (opcjonalnie).
8. Trasa Rajdu - Organizator nie znakuje trasy, Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się razem,
w jednej, zwartej grupie, a na czele grupy znajdują się instruktorzy prowadzący, którzy nadają
tempo i kierunek marszu. Tempo marszu jest rekreacyjne, konwersacyjne i zdrowotne (ok. 5
km/h.), dostosowane do możliwości większości grupy.
9. Bezpieczeństwo
A. Rajd odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
B. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie
biegu.
C. Uczestnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz
osób wyznaczonych przez Organizatora.
D. W przypadku rezygnacji z dalszego udziału, uczestnik ma obowiązek poinformować o tym
obsługę Rajdu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób).
E. Organizator ma prawo usunąć z trasy Festiwalu oraz terenu imprezy osoby, które w
jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Festiwalu lub zachowują się
niezgodnie z Regulaminem.
F. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w czasie imprezy (na trasie i mecie).
G. Uczestnicy Festiwalu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać
względem Organizatora w związku z Festiwalem 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.
H. Katowicki Festiwal Biegowy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia,
które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy
wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
I. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.

10. Dane osobowe i ochrona wizerunku

A. Administratorem danych osobowych uczestników Rajdu, jest organizator zawodów
sportowych – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z siedzibą w Katowicach ul. Mikołowska 72A, (dalej: „Organizator”).
B. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data
urodzenia, wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa.
C. Uczestnik, poprzez rejestrację na rajd, akceptuję regulamin i wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje
w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
 imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty
elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa
w zawodach;
 imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach
telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu
poinformowania o wynikach rajdu oraz w celach marketingowych i promocyjnych;
 adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji
dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach
promocyjnych i marketingowych;
 numer pesel na potrzeby uczestnictwa w losowaniach przeprowadzanych w ramach
zapisów na poszczególne imprezy/zawody organizowane przez Organizatora.
D. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru
telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym
dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na
zawody, a także obsługującym system losowania na wybrane zawody oraz wykonującym
pomiar czasu w tym publikację wyników.
E. Organizator przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres poczty
elektronicznej – oficjalnym sponsorom i partnerom, jednak wyłącznie w celu związanym
z promocją i marketingiem oraz współorganizacją zawodów.
F. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej
będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich
przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o
których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik
będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: AWF
Katowice, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice
G. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
H. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w każdym czasie.
I. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne
do uczestnictwa w zawodach oraz losowaniu.
J. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika
to z obowiązujących przepisów prawa.
K. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie
przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
L. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem
+48 322075531.
11. Postanowienia końcowe
 Uczestników Rajdu obowiązuje nieniniejszy regulamin. Uczestnik zobowiązany jest
zapoznać się z nimi.







Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy
imprezy lub organizacje delegujące.
Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
Uczestników w wyniku udziału w Festiwalu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia
takich szkód.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi.
dr Ryszard Grzywocz
Dyrektor
Katowickiego Festiwalu Biegowego

Dane kontaktowe organizatora:

·······················································································································

Dyrektor Festiwalu
dr Ryszard Grzywocz
tel: + 48 503-566-619

Dyrektor organizacyjny Festiwalu
dr Bartłomiej Szade
tel: + 48 604-754-244

Adres: Stadion AWF Katowice
ul. Kościuszki 84
40-519 Katowice

mail: kfb@awf.katowice.pl

mail: kfb@awf.katowice.pl

www. biegkukuczki.pl

