RegulaminBiegu Mikołajów i Mikołajowego
Festiwalu Biegowego Dzieci i Młodzieży
pn. „Dzieci biegają dla dzieci”
I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Biegu Mikołajów oraz Festiwalu Biegowego Dzieci i Młodzieży jest
Fundacja „Góry Przenosić” im. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tamka 45A/7, 00-355
Warszawa.

II. CEL
●

głównym celem organizacji Biegu jest akcja charytatywna, w ramach której każdy
przebiegnięty kilometr to złotówka przekazywana na organizacje wspomagające
leczenie chorych dzieci, a ponadto:

●

upowszechnianie aktywności ruchowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

●

szerzenie idei wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2018 r. (NIEDZIELA) w 2 miastach na terenie Polski:
Warszawa, Wrocław

2. Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach Festiwalu Biegowego Dzieci i Młodzieży pn.
„Dzieci biegają dla dzieci”, odbędą się we wszystkich miejscach, w których rozgrywany
będzie Bieg Mikołajów.

IV. PROGRAM BIEGÓW
1. Biegi wchodzące w skład Mikołajowego Festiwalu Biegowego Dzieci i Młodzieży
pn. „Dzieci biegają dla dzieci" odbywać się będą na dystansach*:
a. Bieg Maluszków do lat 6: dystans ok. 100 m (bezpośrednio przed Biegiem
Głównym)
b. Bieg dla dzieci w wieku 7 – 9 lat: dystans ok. 500m
c. Bieg dla dzieci w wieku 10 – 12 lat: dystans ok. 1200m
d. Bieg dla dzieci w wieku 13 – 14, 15 - 16 lat: dystans ok. 2500m
*dystanse mogą nieco różnić się w zależności od miasta, ponieważ Bieg nie jest atestowany. Plan
trasy będzie zamieszczony na stronie biegu w podstronach każdego z miast.

Planowany start biegów młodzieżowych nastąpi o godzinie 10.00.
2. Długość trasy biegu głównego: ok. 10.000 m (w zależności od lokalizacji)
3. Start biegu głównego nastąpi o godz. 12.00.
4. Trasy biegów nie posiadają atestu PZLA i IAAF.

BIEGI HARMONOGRAM CZASOWY*
10:00-10:15 kategoria 7-9 bieg na 500 m
10:15-10:40 kategoria 10-12 bieg na 1200 m
10:40-11:15 kategoria 13-14 i 15-16 bieg na 2500 m start wspólny
11:15-11:30 kategoria 0-6 bieg maluszków
11:45 wspólna rozgrzewka z zaproszonym sportowcem.
12:00 wspólny start Biegu Mikołajów w 5 miastach.
Dekoracja dzieci – bezpośrednio po biegach.
13:00 Dekoracja klasyfikacji generalnej.
14:00 zakończenie biegu (limit czasowy 2h).
14:15 wyłonienie najlepszej firmy, nestora, podsumowanie V edycji Biegu Mikołajów.
*Godziny przyjęte w harmonogramie są orientacyjne i mogą ulec nieznacznej zmianie w trakcie
imprezy.

V. GODZINY PRACY BIURA ZAWODÓW, ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
Dokładne godziny oraz miejsca zostaną potwierdzone przed startem Biegu.
1. Wrocław (Tor Partynice) – sobota 1 grudnia 2017 – godz. 15:00-20:00, niedziela
2.12.2017 – godz. 07.00 – 11:30 (Namiot przy Okrąglaku). Opłaty w dniu zawodów
do godziny 11:00 (w razie wolnych pakietów).
2. Warszawa (Tor Służewiec, Trybuna II – Nowa Trybuna – wjazd brama od ulicy
Puławskiej) – sobota 1 grudnia 2017 – godz. 15:00-20:00, niedziela 2.12.2017 –
godz. 07.00 – 11:30. Opłaty w dniu zawodów do godziny 11:00 (w razie wolnych
pakietów).

VI. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu w biegu głównym wynoszący 2 godziny.
2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 2 godzin od strzału startera, zobowiązani
są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I PUNKTY KONTROLNE
1. Punkt kontrolny pomiaru czasu będzie się znajdował na 2,5km, 5 km, 7,5 km trasy (w
zależności od miasta biegu).
2. W wyznaczonej strefie dla każdego biegacza będzie dostępny ciepły posiłek oraz herbata.

VIII. UCZESTNICTWO
1. W Biegu Mikołajów na dystansie głównym prawo startu mają wyłącznie te osoby, które
najpóźniej do dnia 2 grudnia 2018 r. ukończą 16 lat. Osoby, które do dnia 2 grudnia 2018
r. nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów
prawnych na uczestnictwo w biegu.
2. Zgłoszenia na Mikołajowy Festiwal Dzieci i Młodzieży przyjmowane są: poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegmikolajowy.org do wyczerpania
limitu miejsc na dany bieg: na każde miasto przewidzianych jest 300 pakietów dla dzieci.
Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Mikołajów muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów. Lokalizacja oraz godziny pracy Biura zawodów zostaną zamieszczone na
stronie www oraz profilu facebook.
3. Lista startowa zostanie przygotowana alfabetycznie z przydzielonymi numerami
startowymi po zamknięciu internetowych zgłoszeń. Lista zostanie opublikowana na stronie
www.biegmikolajow.org oraz zostanie wywieszona w biurze zawodów w każdym z miast.
4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer
startowy, agrafki i pamiątkową czapkę Świętego Mikołaja, worek Świętego Mikołaja.
5. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie dokumentu tożsamości.
Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. W przypadku osób niepełnoletnich –
wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
6. Nie swoje pakiety można odebrać na postawie oświadczenia:
https://biegmikolajow.org/wp-content/uploads/2017/08/Bieg-Miko%C5%82aj%C3%B3w-20
17_odbi%C3%B3r-pakietu.pdf
7. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne.
8. Uczestników Biegu Mikołajów obowiązuje niniejszy regulamin.

IX. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.biegmikolajowy.org
2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone czwartek 29 listopada o godzinie 12:00. bądź po
wyczerpaniu limitu miejsc przypadających na dane miasto. Po tym terminie zgłoszenia

będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów Biegu Mikołajów, w dniu biegu 2 grudnia
2018, z zastrzeżeniem paragrafu XII pkt 1.

X. KLASYFIKACJE
1.

Podczas Biegu Mikołajów na dystansie głównym 10 km prowadzone będą
następujące klasyfikacje:
• klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
•

klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

•

klasyfikacja drużynowa firm (minimum 2 osoby). Aby zgłosić firmę do klasyfikacji firm,
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej
wpisując w polu „drużyna/team” nazwę drużyny bądź zgłosić całą drużynę poprzez
formularz do zgłoszeń drużynowych dostępny w podstronie zapisów. Klasyfikację w
danym mieście wygrywa firma/drużyna, która łącznie wybiegnie najwięcej kilometrów.

2. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców rozgrywane w ramach
Mikołajowego Festiwalu Biegowego Dzieci i Młodzieży pn. „Dzieci biegają dla
dzieci”:
•

Do 6 lat na dystansie 100m

•

7-9 lat na dystansie 500m

•

10-12 na dystansie 1200m

•

13-14 lat na dystansie 2 500 m,

•

15-16 lat na dystansie 2 500 m.

XI. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg Mikołajów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, otrzymują pamiątkowe
statuetki.
3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych Festiwalu Biegowego Dzieci i
Młodzieży, otrzymują pamiątkowe statuetki.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych
przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

XII. OPŁATY
1. Każdy uczestnik Biegu Mikołajów na dystansie głównym 10 km ponosi koszty opłaty
startowej (wpisowego).
a.

Do 30.06.2018 r. wpisowe wynosi 49 zł.

b.

Do 30.09.2018 r. wpisowe wynosi 55 zł.

c.

Od 01.10.2018 r. wpisowe wynosi 60 zł.

d.
Wpisowe w dniu biegu 2 grudnia 2018 r. wynosi 100 zł (w przypadku wolnych
pakietów).
e.
Przy zgłoszeniu z partnerem – opłata startowa do 01.12.2018 r. wynosi 98 zł (49 zł na
osobę). W biurze zawodów w dniu zawodów nie ma możliwości zgłaszania par biegowych,
jedynie zgłoszenia indywidualne.

2. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji.
3. Podstawowym dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się na liście startowej osób z
potwierdzoną płatnością.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
5. Aby zapewnić sobie udział w biegu należy zarejestrować się i opłacić opłatę startową.
Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty opłaty startowej.
6. Limity mogą na poszczególne miasto mogą zostać zmienione przez Organizatora.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości pakietów przypisanych na
poszczególne miasto.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji Biegu w każdym z miast.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w
całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
4. Przebywanie na trasie Biegu Mikołajów bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez
obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach,
rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia
wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu
nordicwalking oraz pomocy zwierząt.
5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 2 grudnia 2018 r. do godz.
16.00 na adres mailowy:media@biegmikolajow.org. Protesty będą rozpatrywane w ciągu
24 godzin. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 3 grudnia 2018 r.
6. Depozyty: organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu.
Każdy zdeponowany worek zostanie oznaczony przez organizatora numerem startowym
zawodnika. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. Uwaga:
zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
7. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
8. Bieg Mikołajów jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie
indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia pokrywa
zawodnik.
9. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z dnia
29 października 1997 r., Nr 133, poz. 833) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie
użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
Dane osobowe podane uczestnika (nazwisko i imię, nr telefonu, adrese-mail) będą
przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy oraz w celach
komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Poprzez przystąpienie do udziału w
imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych przez
Organizatora.

10.
Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu Biegu Mikołajów w formie
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
11.
Udział w Biegu Mikołajów oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na
nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego
rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez
umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych
prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu
zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w
publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z
zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą
jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że
wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie
przysługują im prawo do wynagrodzenia..
12.
Udział w Biegu Mikołajów jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego Regulaminu.

XIV. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności 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).**
2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 7. obejmuje również
publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy
klubu.**
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte
są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.**

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do regulaminu Biegu Mikołajów

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Góry Przenosić” im. Tytusa
Chałubińskiego, ul. Tamka 45A/7, 00-355 Warszawa.(KRS: 0000566143, NIP: 7010494728,
REGON: 361988109). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod
adresem media@biegmikolajow.org

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
○ wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
○ Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę
www.biegmikolajow.org (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie
wyników, wydanie nagród itp.)
○ publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
○ dostarczania usług płatniczych
○ przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które
zgłaszasz się przez stronę biegmikolajow.org
○ obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
○ kontaktu z Tobą

3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Góry Przenosić” im. Tytusa
Chałubińskiego:
○ w celach podatkowych i rachunkowych
4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Góry Przenosić”
im. Tytusa Chałubińskiego:
○ prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
○ obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
○ kontaktu z Tobą
○ przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
○ przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i
prowadzenia Twojego konta na stronie biegmikolajow.org.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony biegmikolajow.org oraz
udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających
z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania
oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej
umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być
przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz
podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej
wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w
tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody –
masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

