
REGULAMIN BIEGU PRZESZKODOWEGO 

AMBERMAN 2023 

 

I. WSTĘP 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze sportowym organizowanym przez 

Gdański Ośrodek Sportu. Przestrzeganie niniejszego regulaminu, po wcześniejszym się z nim zapoznaniu, jest 

dla uczestnika obowiązkowe. Wydarzenie ma charakter biegu ekstremalnego. Uczestnik lub opiekun prawny 

uczestnika wyrażając zgodę na zapisy niniejszego regulaminu, ma na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka 

wynikające z charakteru biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszeniu) zdrowia lub życia,  

i akceptuje udzia  w wydarzeniu na w asną odpowiedzialność . 

II. CEL 

Celem organizacji wydarzenia jest propagowanie aktywności fizycznej i zdrowej rywalizacji. Wydarzenie  

ma charakter sportu ekstremalnego i wiąże się z wystawieniem uczestnika na próbę si y fizycznej i psychicznej. 

III. ORGANIZATOR WYDARZENIA 

Organizatorem wydarzenia jest Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 

5830011969, w imieniu której dzia a Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, REGON 

000589228. 

IV. DEFINICJE 

1. Organizator – Gmina Miasta Gdańska, w imieniu której dzia a Gdański Ośrodek Sportu. 

2. Kategoria Elite – fala startowa w biegu przeszkodowym, w której zapewnione są sportowe warunki 

wspó zawodnictwa, w szczególności wymagane jest samodzielne pokonanie przez uczestników wszystkich 

przeszkód, co warunkuje sklasyfikowanie uczestników w wynikach końcowych Biegu. W fali Elite 

zapewniony jest elektroniczny pomiar czasu przez Organizatora Biegu. 

3. Kategoria Open – fala przygodowa w biegu przeszkodowym, w której zapewnione są sportowe warunki 

wspó zawodnictwa, dozwolone jest pomaganie przez innych uczestników, występuje regu a pokonania 

wszystkich przeszkód, z możliwością wykonania zadania zastępczego. W fali Indywidualnej Open 

zapewniony jest elektroniczny pomiar czasu przez Organizatora Biegu. 

4. Osoba obs ugi technicznej trasy – oznaczona osoba, która czuwa nad pokonywaniem przez zawodników 

trasy, kieruje zawodników, czuwa nad kolejnością pokonywania przez zawodników przeszkód w razie 

kolejek na przeszkodach. 

V. TERMIN, MIEJSCE, ODBIÓR PAKIETÓW 

1. Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 maja 2023 roku w Gdańsku, na terenie Stadionu Żużlowego  

im. Zbigniewa Podleckiego ul. Zawodników 1. 

2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu wydarzenia zgodnie z harmonogramem. 

3. Nie będzie możliwości odbioru pakietu wcześniej, o ile Organizator nie poinformuje  

o tym z wyprzedzeniem. 

4. Wszyscy Uczestnicy muszą odebrać pakiet startowy osobiście, w biurze zawodów, okazując dokument  

ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość. 

 

  



VI. HARMONOGRAM 

Wydarzenie dzieli się na dwie części które odbywają się w jednym czasie. Część dla doros ych i juniorów oraz 

część dla dzieci. 

1. Biuro zawodów czynne w dniu 14.05.2023 roku od godziny 8:00 -17:00 

2. Harmonogram startów kategorii Elite, Open, Team i Junior, odbywających się na dystansach 1,5km, 3km, 

6km: 

 1.5 km  3 km  6 km – dwie pętle 

po 3 km 

9:00 ELITA MEN     

9:15 ELITA MEN     

9:30  ELITA WOMAN     

9:30 OPEN     

9:45 OPEN     

10:00 OPEN     

10:15 JUNIOR 13-14     

10:30 JUNIOR 15-17     

      

11:00   ELITA MEN   

11:15   ELITA MEN   

11:30   ELITA WOMAN   

11:45   OPEN   

12:00   OPEN   

12:15   OPEN   

12:30   OPEN   

12:45   JUNIOR 13-14   

13:00   JUNIOR 15-17   

      

13:30     ELITA MEN 

13:45     ELITA MEN 

14:00     ELITA WOMAN 

14:15     OPEN 

14:30     OPEN 

14:45     OPEN 

15:00     OPEN 

15:15     JUNIOR 13-14 

15:30     JUNIOR 15-17 

      

15:45   TEAM   

16:00   TEAM   

 

3.  Harmonogram startów zawodów kategorii dzieci oraz Rodzic z dzieckiem, odbywających się na trasie  

dla dzieci: 

 7-8 lat  9-10 lat  11-12 lat  Rodzic z 

dzieckiem 

Przedzia  

godzin 

10:00 – 11:00  11:15- 12:15  12:30 – 13:30  14:00 – 16:00 

 

  



VII.  REJESTRACJA I WPISOWE 

1. Zg oszenia przyjmowane są zg oszeń dla poszczególnych kategorii poprzez formularz zg oszeniowy 

znajdujący się na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl. 

2. Limit zg oszeń dla poszczególnych kategorii wynosi: 

a. Junior 150   

b. Kids 150   

c. Elite 225   

d. Open 275   

e. Rodzic Z Dzieckiem 25   

f. Team 50 

Limity zg oszeń dla poszczególnych kategorii mogą zostać zmienione decyzją Organizatora w dowolnym czasie.  

3. Zg oszenia online przyjmowane będą do dnia 11.05.2023, oraz w dniu pracy biura zawodów do momentu 

wyczerpania limitu uczestników.  

4. Zg oszenie uznaje się za skuteczne tylko wtedy, gdy Zawodnik dokona prawid owego zg oszenia oraz uiści 

op atę startową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

5. Zg oszenie bez dokonania op aty nie jest uznawane za skuteczne. 

6. Wysokość wpisowego jednakowa dla kategorii  Elite, Open, i Junior 

a)  Dla indywidualnych uczestników: 

 

b) Trasa dla dzieci: 

 Dziecko Rodzic z dzieckiem 

Marzec 50 60 

kwiecień 50 60 

Maj 60 70 

W dniu zawodów 70 80 

 

VIII. KATEGORIE I NAGRODY 

1. Klasyfikacja Zawodników Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach: 

a. Kategoria Elite mężczyzn 

b. Kategoria Elite kobiet 

c. Kategoria Open mężczyzn 

d. Kategoria Open kobiet 

e. Kategoria Junior: 

I. od 13 lat do 14 lat 

II. od 15 lat do 17 lat 

f. Kategoria Team 

g. Kategoria Rodzic z dzieckiem 

h. Kategoria Kids: 

I. od 7 lat do 8 lat 

II. od 9 lat do 10 lat 

III. od 11 lat do 12 lat 

 

2. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia Zawodnika,  

a nie miesiąc i dzień. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

4. Decyzją Organizatora dopuszcza się możliwość zmiany kategorii startowej zawodnika z kategorii 

Junior, który chce wystartować w wyższej kategorii (Open lub Elite). Chęć zmiany kategorii należy 

 1.5 km 3 km 6 km dwie pętle po 

3 km 

kategoria Team 

Marzec 79 129 179 109 

kwiecień 89 139 189 129 

Maj 99 149 199 149 

W dniu zapisów 

 

110 160 220 170 

http://www.elektronicznezapisy.pl/


przes ać  

na adres e-mail Organizatora (imprezy@sportgdansk.pl). Decyzja o akceptacji zmiany kategorii należy 

wy ącznie do Organizatora. 

5. Decyzją Organizatora dopuszcza się możliwość zmiany kategorii startowej zawodnika z kategorii Kids, 

który chce wystartować w wyższej kategorii (Junior). Chęć zmiany kategorii należy przes ać na adres  

e-mail Organizatora (imprezy@sportgdansk.pl). Decyzja o akceptacji zmiany kategorii należy 

wy ącznie do Organizatora. 

6. We wszystkich kategoriach z wyjątkiem Kategorii Kids i Rodzic z dzieckiem obowiązuje elektroniczny 

pomiar czasu. 

7. Na każdym z dystansów Zawodnik może być zwycięzcą tylko jednej kategorii i otrzymać tylko jedną 

nagrodę. 

8. W kategorii Rodzic z Dzieckiem, Team i Kids, Organizator nie przewiduje klasyfikacji miejscowej  

i nagród dla zawodników. 

9. W Kategorii Team Organizator przewiduje klasyfikację miejscową, nie przewiduje nagród (statuetek  

i nagród rzeczowych) dla zawodników. 

 

VIII. WYMAGANIA WIEKOWE I ZGODY NA UDZIAŁ 

1. Prawo do startu w imprezie mają osoby, które ukończy y 18 rok życia oraz osoby w wieku od 7 do 17 roku 

życia, pod warunkiem z ożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia w biurze zawodów zgody na uczestnictwo  

w wydarzeniu podpisanej przez Opiekuna prawnego Uczestnika. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody 

stanowi za ącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i będzie dostępny w biurze zawodów w dniu imprezy. 

2. Prawo do startu w kategorii KIDS mają dzieci od 7 do 12 roku życia (w ącznie) pod warunkiem z ożenia  

w dniu rozpoczęcia wydarzenia w biurze zawodów zgody, o której w pkt 1. W celu umożliwienia startu  

oraz odebrania pakietu startowego konieczna jest osobista obecność Opiekuna i Uczestnika w biurze 

zawodów. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi za ącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i 

będzie dostępny w biurze zawodów w dniu imprezy. 

3. Prawo do startu w kategorii Rodzic z dzieckiem - mają dzieci od 7 do 12 roku życia (w ącznie)  

pod warunkiem z ożenia w dniu rozpoczęcia wydarzenia w biurze zawodów zgody, o której mowa  

w pkt1. W celu umożliwienia startu oraz odebrania pakietu startowego konieczna jest osobista obecność 

Opiekuna i Uczestnika w biurze zawodów. W kategorii Rodzic z dzieckiem opiekun dziecka musi 

startować wraz z dzieckiem. 

4. W kategorii Team musi wystartować przynajmniej jedna osoba doros a. W przypadku zespo u z ożonego  

z osoby doros ej i osoby w wieku od 13 do 17 lat (wiek kategorii Junior), osoba niepe noletnia musi z ożyć 

w biurze imprezy zgodę o której mowa w pkt 1. W kategorii team nie ma znaczenia p eć zawodników  

w drużynie.  

 

IX. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNICTWA  

ORAZ ORGANIZACJA TRASY 

1. Trasy będą wyznaczone na terenie Stadionu Żużlowego na dystansie oko o 1,5km, oko o 3km i oko o 6km 

(w postaci dwóch okrążeń trasy 3km), trasa kids. 

2. Trasy wyznaczone będą za pomocą taśm, drogowskazów, elementów wyposażenia stadionu oraz 

wspomagana osobami porządkowymi.  

3. Uczestnik nie może wychodzić poza wyznaczoną trasę a jeżeli to zrobi nie umyślnie,  

w celu kontynuowania wyścigu zobligowany jest do wejścia z powrotem na trasę  

w miejscu, w którym ją opuści . 

4. Uczestnik zobligowany jest do wykonywania poleceń obs ugi biegu, zarówno w zakresie pokonywania 

samej trasy, jak i pokonywania przeszkód i zadań karnych. 

5. Uczestników obowiązuje limit czasu na trasie, który wynosi dla poszczególnych dystansów: 

 

Dystans 1,5 km 3 km 6 km 

Limit czasu 45 minut 90 minut 120 minut 

 

 

Po przekroczeniu limitu czasu, uczestnik zobowiązany jest dotrzeć do mety, pozostając w ramach 

wyznaczonej trasy, jednak nie pokonuje już przeszkód i nie wykonuje zadań karnych. 

mailto:imprezy@sportgdansk.pl
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6. Na trasie biegu nie przewiduje się punktów odżywiania. 

7. Punkt z wodą do picia będzie dostępny dla uczestników na mecie. 

8. Na trasie obowiązuje zachowanie Fair Play, za niesportowe zachowanie uczestnik zostanie 

zdyskwalifikowany i zobligowany do opuszczenia trasy w trybie natychmiastowym. 

X. PRZESZKODY 

Na trasie biegów znajdować się będą przeszkody, które stanowią nieod ączny element wydarzenia. Zadaniem 

uczestnika będzie pokonanie ca ej trasy wraz z wykonaniem zadania, które jest zwane przeszkodą. Organizator 

przewiduje różne rodzaje przeszkód, które będą wymaga y od uczestnika umiejętności m.in. utrzymania ciężaru 

w asnego cia a w zwisie, si y mięśni w przenoszeniu ciężarów, gibkości w pokonywaniu ścian, balansu cia a  

w pokonywaniu równoważni i sprawności umys owej. Uczestnik może spodziewać się, że się ubrudzi, a jego 

d onie zostaną poddane ciężkiej próbie. Otarcia naskórka są tych prób częstym efektem. 

XI. ZASADY RYWALIZACJI 

Rywalizacja na trasie dla Juniorów i Doros ych dzieli się na dwie kategorie: 

1. Kategoria ELITE – z pomiarem czasu -  tj. seria dla zawodników z doświadczeniem  

w biegach przeszkodowych, którzy startują w celu osiągnięcia jak najlepszego czasu. Bez względne jest  

tu przestrzeganie regu  biegu, za ich nie stosowanie grozi dyskwalifikacja. 

• Uczestnik musi samodzielnie pokonać każdą przeszkodę 

• Uczestnik startuje w systemie opaskowym z jedną opaską 

• Uczestnika ma 3 próby pokonania przeszkody, w przypadku porażki na trzeciej próbie, obs uga 

przeszkody zabiera opaskę Elity 

• W przypadku utraty opaski zawodnik może kontynuować bieg, pokonuje dalej trasę na zasadach 

kategorii OPEN 

• Uczestnik, który utraci opaskę zostanie sklasyfikowany w kategorii ELITE jako DNF (Did not 

finish) 

2. Formu a OPEN i Junior – z pomiarem czasu - tj. seria dla uczestników, którzy chcą się sprawdzić w próbie 

jaką jest bieg przeszkodowy, nie mają zbytniego doświadczenia lub nie aspirują do mocnej rywalizacji. 

Zgadzają się jednak do udzia  w biegu wed ug określonych zasad. Uczestnicy przyjmują do wiadomości 

konieczność wykonania kary jeżeli, któraś z przeszkód okaże się dla nich zbyt wymagająca. 

• Uczestnik ma na pokonanie każdej przeszkody 2 próby, 

• Uczestnik może korzystać z pomocy innych uczestników, 

• Bycie przenoszonym na ramionach jest niedozwolone, 

• Jeżeli uczestnikowi nie uda się pokonać przeszkody musi wykonać karne zadanie, w strefie do tego 

przeznaczonej. 

3. Formu a TEAM – bez pomiaru czasu – z uwzględnieniem zajętej pozycji – tj. seria dla uczestników w 

formie mocno zabawowej, gdzie uczestnicy startują w parach. Jedna osoba ma być wsparciem dla drugiej, 

można pomagać sobie na trasie. Musicie donieść na metę wręczony przedmiot. 

• Uczestnicy mają na pokonanie każdej przeszkody 2 próby, razem, lub jedno z nich, 

• Uczestnik może korzystać z pomocy swojego partnera, 

• Bycie przenoszonym na ramionach jest niedozwolone, 

• Jeżeli uczestnikom nie uda się pokonać przeszkody muszą wykonać karne zadanie, w strefie do 

tego przeznaczonej. 

4. Formu a KIDS – bez pomiaru czasu – tj. seria dla dzieci, które chcą pobiegać na specjalnie dla nich 

przygotowanej trasie. Z niezbyt trudnymi przeszkodami. 

• Uczestnicy startują w falach wiekowych, dzielonych na ma e grupy lub pojedynczo, 

• Na trasie nie ma pomiaru czasu, 

• Każde dziecko dostaje medal na mecie, 

• Na trasie może biec tylko dziecko (bez rodzica i opiekuna), 

• Dziecko może 2 razy powtórzyć przeszkodę jeżeli ma na to ochotę. 

5. Formu a RODZIC Z DZIECKIEM – bez pomiaru czasu – tj. seria dla rodziców/opiekunów i dzieci, które 

chcą razem się pobawić na specjalnie dla nich przygotowanej trasie z niezbyt trudnymi przeszkodami. 

Rodzic czy opiekun biegnie po trasie z dzieckiem i pomaga mu pokonywać przeszkody. 

 Uczestnicy w parach dzielonych na ma e grupy lub pojedynczo, 



 Na trasie nie ma pomiaru czasu, 

 Każde dziecko dostaje medal na mecie, 

 Dziecko może 3 razy powtórzyć przeszkodę jeżeli ma na to ochotę. 

XII. UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU 

1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku  

w następujących formach: 

• Utrwalanie i zwielokrotnienie jakakolwiek znaną techniką oraz wykorzystanie  

w dowolnej formie, 

• Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera  

w zakresie jego udzia u w imprezie, 

• Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

• Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

• Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy móg  mieć do niego dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym, 

• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach  

i bilbordach, 

• Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

• Publikowanie zdjęć  uczestnika z udzia u w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów  

w mediach spo ecznościowych. 

2. Rozpowszechnianie wizerunku, odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez 

akceptację niniejszego Regulaminu oraz podpisanie oświadczenia w formie papierowej przed startem. 

3. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w 

rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. 

Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu 

Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61   1 zd. 2 k.c. odwo anie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli dosz o 

jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. 

4. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO, zgodnie z którym:  Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 

trzecią . 

5. Lista oficjalnych partnerów Organizatora i sponsorów, którzy mogą publikować wizerunek Uczestnika 

dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora. 

XIII. REZYGNACJA 

1. Uczestnkowi przys uguje prawo rezygnacji z udzia u w biegu do  14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, 

przez co rozumie się dzień, w którym spe nione są  ącznie następujące warunki – Uczestnik wype ni  

formularz zg oszeniowy i uiści  op atę startową, jednak każdorazowo nie pó niej niż na 7 dni przed datą 

biegu, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przys uguje prawo do odstąpienia od umowy bez podania 

przyczyny. Po up ywie powyższych terminów prawo to wygasa. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora  

o swojej decyzji. Informację taką należy przes ać drogą elektroniczną w formie skanu odręcznie 

podpisanego dokumentu rezygnacji na adres: imprezy@sportgdansk.pl. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia 

zakupu niezw ocznie, a w każdym przypadku nie pó niej niż w ciągu 30 dni licząc od dnia, w którym 

zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze 

zwrotem. 

4. W terminie pó niejszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy Uczestnik, który chce zrezygnować z udzia u, 

może przepisać swój start na innego Uczestnika. W tym celu należy dokonać edycji zg oszenia w portalu 

elektonicznezapisy.pl gdzie dokonana by a rejestracja.   

  



XIV. BEZPIECZE STWO 

1. Organizator dok ada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa  

w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w 

razie urazów powsta ych w trakcie lub w związku z biegiem. 

2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także 

drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, 

przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powsta e urazy i konsekwencje wych odzenia 

organizmu ponosi wy ącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udzia  w biegu na w asną odpowiedzialność. 

3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia  

z trasy Uczestników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej. 

4. Przez wgląd na bezpieczeństwo pozosta ych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach lub butach  

z kolcami. 

5. Organizator zabrania startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji 

odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami),  

a także podejmującemu jakiekolwiek dzia ania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozosta ych 

Uczestników. W takim przypadku Uczestnikowi nie przys uguje prawo żądania zwrotu wpisowego. 

6. W przypadku zagrożenia epiedemiologicznego, każdy uczestnik zobowiązany jest do poddania się 

pomiarowi temperatury przy wejściu na teren imprezy oraz zdezynfekowania rąk przy wejściu i wyjściu  

z terenu imprezy. 

7. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego i rekomendacji w tym zakresie,  uczestnik może zostać 

zobowiązany  do zakrywania ust i nosa na terenie imprezy przed startem w biegu i po jego zakończeniu. 

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia 

imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu 

obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem 

opublikowania: listy startowej, wyników biegu, a także klasyfikacji ogólnej. 

3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich 

niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udzia  w biegu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników danych osobowych  

do podmiotów wspó pracujących z Organizatorem w zakresie wspó organizowania imprezy  

oraz ubezpieczenia uczestników na czas biegu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Uczestnika G ównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu i innym s użbom, jeśli będzie to uzasadnione istotnym interesem publicznym. 

7. Dane będą przechowywane przez okres nie d uższy niż jest to niezbędne dla celów,  

w których są przetwarzane. 

8. Zawodnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

9. Zawodnikowi przys uguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

10. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak  

bez wp ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

11. Z inspektorem ochrony danych osobowych Organizatora można skontaktować się poprzez adres  

e-mail: rodo@sportgdansk.pl. 

  



XVI. PROTESTY 

1. Protesty można sk adać w trakcie lub bezpośrednio po nim, maksymalnie do 1 godziny po biegu na danym 

dystansie w biurze zawodów. 

2. Protest musi być z ożony w formie pisemnej, a jego rozpatrzenie musi być poprzedzone uiszczeniem op aty 

w wysokości 200 z . (op ata zostanie zwrócona w przypadku potwierdzenia zasadności protestu). 

3. Protesty rozstrzygnie Organizator w terminie 7 dni od daty zakończenia wydarzenia. 

 

XVII. PAKIET STARTOWY 

Pakiet startowy zawiera: 

• opaski 

• naklejkę do depozytu (worek Uczestnik musi mieć we w asnym zakresie) 

• medal za ukończenie biegu  (na mecie) 

• chip pomiaru czasu (zwrotny) – dla formu  z pomiarem czasu 

• woda w strefie mety 

• gadżet 

 

XVIII. UWAGI KO COWE 

1. Zaśmiecanie trasy biegu skutkuje dyskwalifikacją. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie wydarzenia. 

3. Z ostateczną wersją Regulaminu będzie można się zapoznać przed startem w Biurze Zawodów. 


