REGULAMIN
V BIEG IM. TOMASZA HOPFERA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
1. Organizator
Fundacja Sport, ul. I. Paderewskiego 144d m. 209, 04-438 Warszawa, REGON: 146635403,
NIP: 9522124177
2. Patronat
Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.
3. Cele imprezy
1. Wspomnienie Tomasza Hopfera – wybitnego dziennikarza sportowego.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia - „BIEG PO ZDROWIE”.
3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
4. Promocja miejsc rekreacji i wypoczynku w Konstancinie-Jeziornie.
4. Termin i miejsce
22 września (sobota) 2018 r. o godzinie 14:00
Start i meta przy Konstancińskim Domu Kultury „Hugonówka” (ul. Mostowa 15) w Parku
Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie.
5. Program imprezy
10:00 – 13:00 - rejestracja zawodników w Biurze Zawodów i odbiór koszulek startowych
13:15 – uroczyste powitanie zaproszonych gości oraz uczestników imprezy
13:30 – start biegów dla dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat
14:00 – start biegu głównego na dystansie 5000 m
15:30 – dekoracja
6. Trasa biegu
1. Bieg główny na dystansie 5000 m odbędzie się na dwóch pętlach po 2500 m,
wyznaczonych po nawierzchniach asfaltowych i w alejkach Parku Zdrojowego. Trasa
oznakowana co 1 km. Bieg odbędzie się w terenie otwartym, wobec czego uczestników
zobowiązuje się do zachowania należytej ostrożności. Limit czasu na pokonanie trasy biegu
wynosi 50 minut.
2. Biegi dzieci odbędą się na terenie Parku Zdrojowego w dwóch kategoriach wiekowych 2-4
lat (rok urodzenia 2014-2016) oraz 5-6 lat (rok urodzenia 2012-2013). Oddzielnie dla
dziewczynek i chłopców. Dystanse to ok. 200 i 400 metrów.
3. Start i meta biegów znajdują się przy Konstancińskim Domu Kultury „Hugonówka” (ul.
Mostowa 15) w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie.
7. Warunki uczestnictwa
1. W biegu głównym obowiązuje limit 200 uczestników.
2. Do udziału w biegu dopuszczone będą osoby, które ukończyły 16 lat, posiadające dowód
tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem, który pozwala określić wiek.
3. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach robią to na własną odpowiedzialność.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia w Biurze Zawodów oraz wypełnienie
oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym i starcie
w biegu na własną odpowiedzialność, a także o znajomości niniejszego regulaminu
(oświadczenie w załączeniu, dostępne do wypełnienia w dniu startu w Biurze Zawodów).

4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w dniu zawodów pisemnej zgody
rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.
5. Organizator ma prawo nie dopuścić do imprezy zawodników, którzy:
• są pod wpływem alkoholu lub innych używek,
• swoją postawą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach, mediach, stronach
internetowych na potrzeby reklamowe i promocyjne.
Każdy z uczestników jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania w Biurze
Zawodów formularza zgłoszeniowego z poniższą klauzulą:
„Znane mi są reguły i zasady rywalizacji biegowej i zobowiązuję się do ich przestrzegania w
trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem
świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała
lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i
podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko
przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność
za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w
szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do
wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez innego uczestnika
zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora zawodów.
Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona
przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany
lub bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w
zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i
zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą V Bieg im. Tomasza Hopfera.
Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
ich swobodnym przepływem (tzw. RODO) udzielam Fundacja Sport, ul. I. Paderewskiego
144d m. 209, 04-438 Warszawa, REGON: 146635403, NIP: 9522124177 jako
Administratorowi moich danych zgody na ich przetwarzanie. Wiem, że moje dane osobowe
będą przetwarzane m.in. w celach marketingowych. Wiem, że moje dane będą przetwarzane
do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub mojego sprzeciwu, co do
przetwarzania danych osobowych osoby, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Wiem, że
mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wiem, że mam prawo do cofnięcia ww. zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wiem, że mam prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wiem, że w zakres czynności
przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie moich danych, czyli ich
zautomatyzowane przetwarzanie w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez
analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak zainteresowania celem dokonania
doboru oferty handlowej i ewentualne przesyłanie mi korespondencji marketingowej. Wiem,
że sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne moje

uprawnienia mogę wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe
Administratora wskazane we wstępie lub na adres e-mail: biuro@fundacjasport.pl
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi
osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz partnerów zawodów
sportowych pod nazwą V Bieg im. Tomasza Hopfera. Swoim podpisem zapewniam, że
zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.”
8. Zgłoszenia
1. Zapisy prowadzone są na oficjalnej stronie internetowej imprezy: www.bieg.polandbike.pl
2. Zgłoszenia uczestnictwa do biegu należy dokonać w dniu imprezy, tj. w sobotę 22 września
2018 r. w godzinach 10.00-13.00 w Biurze Zawodów.
3. Limit miejsc wynosi 200 osób. Zgłoszenia zakończą się po wyczerpaniu limitu miejsc.
4. Pakiet startowy dla uczestników biegu głównego zawiera pamiątkową koszulkę startową,
pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny i izotonik. Odbiór koszulki startowej odbędzie się
po dokonaniu zgłoszenia, wniesieniu opłaty startowej i podpisaniu formularza
zgłoszeniowego w godz. 10.00 -13.00.
9. Opłata startowa
1. Do dnia 20 września opłata startowa (wniesiona przelewem) wynosi 60 zł.
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. - 66 1090 2590 0000 0001 2274 7265
(w tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko – V Bieg im. Tomasza Hopfera)
2. W dniu zawodów 22 września przyjmowana jest wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów i
wynosi 80 zł.
3. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.
4. W przypadku, gdy osoba zgłoszona do biegu nie weźmie w nim udziału, organizator nie
zwraca wniesionej opłaty startowej.
UWAGA – 20 pierwszych mieszkańców Konstancina-Jeziorny zapisanych w dniu zawodów
do biegu głównego startuje bezpłatnie
10. Klasyfikacje i nagrody
1. W biegu głównym prowadzone są klasyfikacje generalne mężczyzn i kobiet.
2. W klasyfikacji generalnej kobiet - statuetki i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce.
3. W klasyfikacji generalnej mężczyzn - statuetki i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce.
4. W biegach dla dzieci prowadzone są klasyfikacje w kategoriach wiekowych (2-4 i 5-6 lat).
Nagrody otrzymają dziewczynki i chłopcy za I, II, III miejsce.
11. Sprawy porządkowe
1. Biuro Zawodów mieści się w pobliżu startu i mety biegu.
2. Numery startowe należy przymocować na ubraniu wierzchnim z przodu na piersi, w sposób
umożliwiający bezproblemowy odczyt przez zespół sędziowski. Wszelkie uwagi dotyczące
wyników biegu należy kierować do organizatora bezpośrednio w czasie biegu, a później na
adres biuro@fundacjasport.pl
12. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia: okazjonalny numer startowy, elektroniczny pomiar czasu,
okolicznościową koszulkę i okolicznościowy medal dla uczestników biegu głównego,
izotonik na mecie biegu, posiłek regeneracyjny, opiekę medyczną w czasie imprezy, namioty

- szatnie dla uczestników biegu, depozyt rzeczy osobistych uczestników - rzeczy cenne należy
pozostawić w domu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
- za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
- za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
3. Organizator zapewnia ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.
4. Impreza odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

