REGULAMIN III BIEGU CHARYTATYWNEGO ŚW. GOARA
dla DZIECI
(organizowanego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
– Gliwickie Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne w dniu 19 maja 2018 r
w Lesie komunalnym Chorzowska – Szymanowskiego w Gliwicach)

I.

Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa w Biegach dla Dzieci:

1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2003 roku i młodsi.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest rejestracja elektroniczna na stronie
www.gcer.pl, dokonanie opłaty przelewem elektronicznym, oraz prawidłowe
wypełnienie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego 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. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 5 maja
2018 roku (po tym terminie zgłoszenie będzie niemożliwe). Organizator
zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia ustalonej
liczby Uczestników biegu.
3. Rejestracja oraz wypełnienie Oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia
Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony
niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec,
którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. W
momencie przekazania Oświadczenia obecność rodzica lub prawnego opiekuna
jest obowiązkowa.
4. Rejestracja i wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania i usuwania.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb
administracyjnych i analitycznych.
6. Odbiór numeru startowego będzie możliwy wyłącznie w rejestracji Gliwickiego
Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w
Gliwicach, ul. Słowackiego 58B od dnia 09.05.2018 roku, do dnia 18.05.2017po
okazaniu dokumentu tożsamości, oraz podpisaniu Oświadczenia zgłoszeniowego.
7. Nieodebranie numeru startowego jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem
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dziecka w zawodach w dniu biegu.
8. Numery startowe będą wydawane tylko opłaconym uczestnikom Biegu.
9. Limit w biegach ustala się na 150 osób łącznie we wszystkich kategoriach
wiekowych. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych
zgłoszeń.

II.

Dystans i uczestnicy:

1. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku
uczestników.
2. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach wiekowych:
• Bieg„MAŁEGO SKRZATA” (2013 – 2015) dystans: 100 metrów, godzina startu
zostanie podana bliżej daty biegu na stronie www.gcer.pl (3-5 )
• Bieg„SKRZATA” (2010 – 2012) dystans: 200 metrów, godzina startu zostanie
podana bliżej daty biegu na stronie www.gcer.pl (6-8)
• Bieg „WYTRWAŁEGO SKRZATA” (2007 – 2009) dystans: 500 metrów, godzina
startu zostanie podana bliżej daty biegu na stronie www.gcer.pl (9-11)
• Bieg „DUŻEGO SKRZATA” (2003 –2006) dystans: 1000 metrów, godzina startu
zostanie podana bliżej daty biegu na stronie www.gcer.pl (12-15)
10. W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby,
zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O
przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.
11. W kategorii biegu „WYTRWAŁEGO SKRZATA” oraz „DUŻEGO SKRZATA” będzie
prowadzona klasyfikacja - 3 pierwsze miejsce chłopców i dziewczynek w każdej
kategorii wiekowej według czasu brutto.
12. Nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach biegów: „MAŁEGO SKRZATA”, oraz
„SKRZATA”.
13. Wszyscy uczestnicy biegu dla dzieci po ukończeniu otrzymają medal i słodki
upominek.
III.

Opłaty:

1. Opłata startowa za Bieg dla dzieci w każdej kategorii wiekowej wynosi 15 zł.
2. Opłatę z dopiskiem „bieg” należy uiścić podczas rejestracji za pomocą płatności
elektronicznej na konto Społecznego Komitetu Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym:
90 1050 1285 1000 0023 3063 1710
do 5 maja 2018 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.
IV.

Uwagi organizatora:

1. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
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filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz
innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na
potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne
potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
2. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów
i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane
na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja,
radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i
promocyjne. Jednocześnie uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i
skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu.
Uczestnik 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, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji
charytatywnego Biegu Św. GOARA
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających
się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze
zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą
być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy Biegu „Małego Skrzata”
mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.

1.
2.
3.

4.

5.

Uwagi końcowe:
Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas
imprezy.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub
części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w
Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do
Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na
stronie www.gcer.pl
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
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