REGULAMIN XXVIII BIEGU KWIATOWEGO
O PUCHAR STOKROTKI
I. Organizator
Organizatorem głównym XXVIII Biegu Kwiatowego jest Dom Kultury „Stokrotka” z siedzibą
60-175 Poznań, ul. Cyniowa 11, NIP: 779-10-63-531 REGON: 631231768.
Współorganizatorem XXVIII Biegu Kwiatowego jest Rada Osiedla Kwiatowego w Poznaniu.
II.

Cele

1.
2.
3.
4.

Upowszechnienie sportu na Osiedlu Kwiatowym i terenach sąsiadujących.
Pobudzenie zdrowej rywalizacji wśród mieszkańców.
Promocja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku i form ruchu.
Rozpowszechnianie biegania jako najtańszej formy spędzania wolnego czasu przeznaczonej dla
każdego wieku.
5. Integracja mieszkańców Osiedla Kwiatowego oraz terenów sąsiadujących w czasie zawodów.
6. Możliwość wygrania atrakcyjnej nagrody.
III. Termin i miejsce
1. XXVIII Bieg Kwiatowy odbędzie się 7 września 2019 na Osiedlu Kwiatowym w Poznaniu.
2. Dystanse biegowe dla biegaczy, w zależności od przedziałów wiekowych, wynoszą:
− 100 m dla dzieci do 6 lat,
− 500 m dla dzieci od 7 do 9 lat,
− 500 m dla dzieci od 10 do 12 lat,
− 500 m dla dzieci od 13 do 15 lat,
− 1000 m dla dzieci powyżej 15 lat,
− 5 km dla dorosłych (bieg główny).
3. Linia startu biegów na dystansach 100 oraz 500 m będzie miała miejsce przy ulicy Cyniowej 1,
linia startu biegów na dystansach 1 oraz 5 km będzie miała miejsce przy ulicy Macierzankowej
19.
4. Trasa biegów prowadzić będzie ulicą/ulicami:
− biegi na dystansie 100 oraz 500 m – ulica Cyniowa,
− biegi na dystansie 1 oraz 5 km – ulice Macierzankowa, Stokrotkowa, Gerberowa oraz
Cyniowa.
5. Zabrania się skracania wyznaczonej trasy biegów na poszczególnych dystansach (trasa każdego z
biegów przedstawiona została na mapkach stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu).
IV. Zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwaw biegu jest dokonanie zapisu na liście startowej w dniu biegu, pobranie
numeru startowego oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa. Deklaracja uczestnictwa dostępna
jest na stronie internetowej www.dkstokrotka.pl oraz w formie papierowej w dniu biegu.
2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i jej podpisanie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
3. W przypadku osób niepełnoletnich deklaracja winna być podpisana przez rodzica lub opiekuna
prawnego uczestnika biegu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego
istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania
każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki
niniejszego Regulaminu.

V.

Uczestnictwo

1. Prawo do uczestnictwa w biegach na poszczególnych dystansach mają Uczestnicy w wieku
wskazanym w rozdziale III pkt. 8 niniejszego regulaminu.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu
udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
3. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do biegu, z przyklejonym na przedniej
części koszulki, numerem startowym otrzymanym przy wpisie na listę startową. Zasłanianie
numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
VI. Klasyfikacja i nagrody
1. W skład Komisji Sędziowskiej wchodzić będą:
 Dorota Dulat – Sędzia główny XXVIII Biegu Kwiatowego,
 Sylwia Najewska - Szeszuła – Sędzia główny XXVIII Biegu Kwiatowego,
 Barbara Glapka – Dyrektor Domu Kultury „Stokrotka”,
 Piotr Ochocki – Rada Osiedla Kwiatowego,
 Małgorzata Rybka – TKKF Winogrady,
 Andrzej Waligórski – Instruktor ds. sportu Domu Kultury „Stokrotka”.
2. Komisja Sędziowska oceniać będzie: dzieci, młodzież, dorosłych w odpowiednich kategoriach
wiekowych
 dzieci młodsze do 6 lat
100 m
 powyżej 15 lat (tylko dla mieszkańców os. Kwiatowego)
1 km
 dziewczęta i chłopcy 7-9 lat
500 m
 dziewczęta i chłopcy 10-12 lat
500 m
 dziewczęta i chłopcy 13-15 lat
500 m
 bieg główny dorośli
5 km
3. Wszelkie wątpliwości i sprawy sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska.
4. Uczestnicy biegu ubezpieczają się indywidualnie i startują na własną odpowiedzialność –
organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu.
5. Przewiduje się po 3 nagrody (dla dziewcząt i chłopców) w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Każdy startujący zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny
(napój, batonik).
VII.

Polityka prywatności RODO

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od
dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) jest Dom Kultury
„Stokrotka” z siedzibą 60-175 Poznań, ul. Cyniowa 11, NIP: 779-10-63-531 (zwany dalej
„Administratorem”).
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek konieczny uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja
2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawodnika, w tym do ich udostępnienia Dom Kultury „Stokrotka” z siedzibą 60-175 Poznań, ul.
Cyniowa 11, NIP: 779-10-63-531, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną
publikację i umieszczanie wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym w materiałach
promocyjno - reklamowych wydawanych przez Dom Kultury „Stokrotka” z siedzibą 60-175
Poznań, ul. Cyniowa 11, NIP: 779-10-63-531. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie
zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub
osobom które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem
biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed
dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 rokuw 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).
VIII. Opłaty i reklamacje
1. Uczestnictwo w XXVIII Biegu Kwiatowym jest bezpłatne.
2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do
organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
IX. Postanowienia końcowe
1. Dane kontaktowe organizatora: Dom Kultury „Stokrotka”, 60-175 Poznań, ul. Cyniowa 11,
tel./fax: (061) 867-19-19, e-mail dkstokrotka@tlen.pl.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub
uczestnictwem w biegu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.dkstokrotka.pl
6. Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną do 7 września 2019r.. Bezpośrednio po imprezie
zostaną ogłoszone wyniki nieoficjalne.
7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

