REGULAMIN
VIII BIEG MIKOŁAJKOWY – WIRTUALNYM
05 - 20 grudnia 2020 r.

I.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
ul. Roweckiego 50/8 , 72-010 Police
www.biegambolubiepolice.pl

II.

CEL IMPREZY
1. Popularyzacja aktywności fizycznej, jako zdrowego stylu życia.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.
3. Promocja Powiatu Polickiego, Gminy Police oraz Pomorza Zachodniopomorskiego.
4. Promocja Sponsorów oraz Partnerów biegu.

III.

TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się wirtualnie w dniach 05 – 20 grudnia 2020 roku w Polsce czy też
za granicą.
2. W dniach 05 – 06 grudnia 2020 roku w Policach możesz wziąć udział na stałej trasie
biegających reniferów . Trasa zostanie oznaczona od godz. 11:00 – w dniu 5 grudnia,
Ty wybierasz sobie czas startu. Bieg ma formułę biegu wirtualnego (indywidualnego),
nie ma charakteru biegu masowego. Wszystkie oznaczenia trasy zostaną ściągnięte w
dniu 6 grudnia 2020 roku o godz. 15:00.
3. Zachęcamy do odbycia biegu, czy marszu w terenach zielonych (lasy, parki itp.).
4. Dystans jaki macie to pokonania – w zależności od konkurencji jaką wybraliście. Bieg
Główny 10km , Marsz NordicWalking 5km lub biegi dla dzieci .
5. Pomiar czasu – Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu, uczestnik
dokonuje pomiaru na „własną rękę” własnymi urządzeniami. Brak limitu czasu.

IV.

BIURO ZAWODÓW
03.12 (czwartek)

04.12 (piątek)

05.12 (sobota)

Muzeum Narodowe w Szczecinie-Centrum Dialogu Przełomy
Pl. Solidarności 1, Szczecin
Odbiór pakietów w godzinach: 13:00 – 19:00
Muzeum Narodowe w Szczecinie-Centrum Dialogu Przełomy
Pl. Solidarności 1, Szczecin
Odbiór pakietów w godzinach: 13:00 – 19:00
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II
Police, ul. Piaskowa 99 (BIURO ZAWODÓW)
Odbiór pakietów w godzinach: 10:00 – 15:00

06.12 (niedziela)

V.

VI.

VII.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II
Police, ul. Piaskowa 99 (BIURO ZAWODÓW)
Odbiór pakietów w godzinach: 08:00 – 14:00

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZIĄZKU Z COVID-19
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obostrzeń epidemiologicznych określonych
w Rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczących pandemii Covid-19. W związku ze
stanem pandemii COVID-19 Organizator prosi zawodników o zachowanie odpowiedniego
dystansu między sobą i innymi osobami oraz zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki,
chusty wielofunkcyjnej lub przyłbicy – w szczególności przy odbiorze pakietu startowego.
PAKIET STARTOWY
1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje pakiet startowy,
zawierający m. in.: świąteczną opaskę, numer startowy, napój św. Mikołaja, świąteczne
słodkie jedzonko oraz pakiet dla sportowca (żel, baton i izotonik).
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe świąteczne medale.
ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE
1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Biegu wirtualnym wynosi 600 osób –w
przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów.
2. Uczestnik, który zgłosił się wcześniej na 8 Bieg Mikołajkowy/ Marsz/ biegi dla dzieci
– automatycznie ich zgłoszenie zostaje przekierowane do udziału w biegu
wirtualnym. Jeśli uczestnik nie wyraża chęci udziału w biegu prosimy o kontakt z
organizatorami.
3. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/bieg_mikolajkowy_w_policach/
w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2020 r. lub wcześniej, jeśli zostanie
wyczerpany limit zgłoszeń.
4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 29 listopada 2020 r. o godz. 23:59. Po
tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń
nie zostanie wcześniej wyczerpany).
5. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego
przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto
wskazane przez Organizatora.
6. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w
Biegu. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą
odpowiednio :
• do 6października – 50 zł (pakiet z koszulką 70 zł)
• do 1listopada
– 60 zł (pakiet z koszulką 80 zł)
• do 17 listopada
– 70 zł (pakiet z koszulką 90 zł)
• od 18 listopada
– 80 zł (pakiet bez koszulki)
Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto :
Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010
Santander Bank Polski

39 1090 2590 0000 0001 3631 7663
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata VIII Bieg
Mikołajkowy”. Jeśli pakiet z zakupioną dodatkową koszulką proszę wpisać w tytule
przelewu ,, pakiet z koszulką”.
7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty
startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego
na innego zawodnika do dnia 17 listopada 2020 r., po tym terminie dodatkowa
opłata w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego
zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres e-mailowy:
biegmikolajkowypolice@gmail.comlub mikolajkowyoplaty@gmail.com.
8. W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika
osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanych przez Uczestników
UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO (do pobrania ze strony
internetowej www.biegambolubiepolice.pl oraz (do wglądu) - kserokopii/skanu
dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
9. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności
młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności
prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.
VIII.

KLASYFIKACJA
1. Organizator nie będzie weryfikował aktywności uczestników Biegu Wirtualnego,
Bieg/Marsz ma formułę koleżeńską (Organizator zapraszając na bieg, zakłada że każdy
uczestnik ukończy „swój” bieg).
2. Prosimy po zakończonym biegu/marszu –wysłać nam zdjęcia w komentarzach z
opaską i medalem. Zdjęcia wezmą udział w konkursach. Jest o co walczyć.

IX.

UCZESTNICTWO
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obostrzeń epidemiologicznych
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczących pandemii Covid-19. W
związku ze stanem pandemii COVID – 19 Organizator prosi zawodników o
zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą i innymi osobami oraz
zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki, chusty wielofunkcyjnej lub przyłbicy w
takich miejscach jak biuro zawodów.
2. Udział w biegu wirtualnym następuje na własną odpowiedzialność lub
odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia
Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z
charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia
oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
3. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do
Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o
zdolności dziecka doudziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica
bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby
niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za
nią odpowiedzialność.
4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się
na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych
oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów,
które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.

X.

5. Na miejsce Biegu/Marszu zabrania się wnoszenia środków odurzających,
dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek
rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej
środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy.
6. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych ( w szczególności Rozporządzenia 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 sprawi swobodnego przepływy takich danych
oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
• organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz
dekoracji ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia
Imprezy);
• promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu ( na okres 30 lat );
• dane uczestnika biegu/marsz mogą być wykorzystane przez organizatora i
przekazane sponsorom w celach statystycznych i komercyjnych;
• informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko
rozumianej opinii publicznej;
• ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych
Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami
związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
7. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
• dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
8. Administratorem Państwa danych jest Organizator.
9. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające
wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w
materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat,
informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji,
wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
10. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących
Imprezy.
11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do
jego przestrzegania.
12. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu
Biegu.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. VIII Bieg Mikołajkowy- wirtualnym zwany jest w dalszej części Regulaminu ,,Biegiem”,
,,Zawodami”, ,, Imprezą”.
2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
3. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły
choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by
zakupili stosowne ubezpieczenie.
4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość

5.

6.
7.

8.

9.
10.

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o
charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka,
niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego
oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty
honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora
na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w
związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym
śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu.
Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np.
płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest
zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest
umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie
wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody
Organizatora.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w
porozumieniu z Organizatorem.

Serdecznie zapraszamy na Wirtualny 8 Bieg Mikołajkowy w Policach!

Dodatkowe informacje dostępne:
W imieniu Organizatora:
Zbigniew Pokrzywiński
Tel: 518-362-444
mail: biegmikolajkowypolice@gmail.com
Księgowość / opłaty startowe / biuro zawodów
Adriana Kamińska
Tel: 506-423-557
mail: mikolajkowyoplaty@gmail.com

