REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 18.10.2015
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia BIEGU DLA
DZIECI I MŁDZIEŻY 18.10.2015 (ZWANEGO DALEJ BIEGIEM).
§2.
Organizatorem BIEGU jest Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki (ZWANY DALEJ
ORGANIZATOREM) we współpracy medialnej i organizatorskiej z firmą Express Media sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy (ZWANY DALEJ Express Media), ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz.
§3.
BIEG odbędzie się podczas imprezy sportowej „Półmaraton Bydgoski” na Stadionie im. Zdzisława
Krzyszkowiaka w Bydgoszczy (Stadion Zawiszy). W BIEGU mogą wziąć udział dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych (ZWANE DLAEJ UCZESTNIKIEM) na
dystansie 300 m, bez względu na stopień zaawansowania. Dzieciom podczas BIEGU mogą
towarzyszyć opiekunowie, rodzice.
BIEG ma na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku na świeżym
powietrzu.
§4.
Uczestnictwo w BIEGU wymaga zapisów. Zapisy odbędą się w dniu zawodów (18 października
2015 roku) w godzinach od 9.30 do 10.00 w punkcie zapisów w namiocie „Expressu Bydgoskiego”,
który ustawiony będzie przy trybunie A. Zapisu UCZESTNIKA dokonują opiekunowi prawni
( którzy dokonując zapisu UCZESTNIKA na BIEG potwierdzają także znajomość Regulaminu). O
godzinie 10.00 odbędzie się zbiórka UCZESTNIKÓW na stadionie. Rozgrzewkę dla
UCZESTNIKÓW i ich opiekunów prawnych poprowadzi mistrz olimpijski w skoku wzwyż Jacek
Wszoła. O godzinie 10.15 rozpocznie się BIEG. Uczestnicy pobiegną od bramy kolarskiej do mety,
na dystansie około 300 metrów. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator nie
zapewnia szatni.
Udział w BIEGU jest bezpłatny.
Dla UCZESTNIKÓW przygotowaliśmy pakiety regeneracyjne, które będą wydawane
UCZESTNIKOM po zakończeniu BIEGU w punkcie zapisów w namiocie „Expressu Bydgoskiego”.
§5.
Ewentualne reklamacje dotyczące BIEGU należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Express
Media sp. z o.o. z dopiskiem „BIEG DLA DZIECI I MŁDZIEŻY 18.10.2015” w terminie 7 dni od
dnia treningu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje
zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez
Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§6.
Express Media nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu BIEGU, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator
przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,
w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi
o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu BIEGU zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od
Organizatora;
c) udział w BIEGU niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zasad zachowania
zdrowia i bezpieczeństwa i szkody tym spowodowane;
d) kontuzje, urazy i inne uszkodzenia ciała powstałe u uczestnika podczas BIEGU.
§7.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i
zgodne z przepisami przeprowadzenie BIEGU.
§8.
Udział w BIEGU jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Express Media sp. z o.o. oraz
pod adresem www.naszeakcje.expressmedia.pl/regulaminy_konkursow
§9.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe UCZESTNIKA BIEGU będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia BIEGU. Opiekun prawny UCZESTNIKA wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora i firmę Express Media. Powyższa zgoda
obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia na
stronach internetowych oraz gazety. Opiekun prawny UCZESTNIKA wyraża również zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora BIEGU i firmę Express Media dla
innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp.
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych
informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w
BIEGU, oraz Opiekunowi prawnemu UCZESTNIKA przysługuje prawo dostępu do jego danych
oraz ich poprawiania.
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