Regulamin Biegu AIR RUN 2018
Dystans 5 i 10 km

Niniejszy regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia imprezy oraz określa prawa i obowiązki jego
Uczestników.
I. ORGANIZATOR
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka
4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000002561, NIP: 526-020-99-75
II. CELE I ZAŁOŻENIA
1. Zwrócenie uwagi na problem jakości powietrza w dużych miastach.
2. Popularyzacja sposobów walki z smogiem.
III. TERMIN MIEJSCE I FORMATY
1. Bieg odbędzie się dnia 27.10.2018r. na terenie Bulwarów Wiślanych w Krakowie
2. Start Imprezy o godz. 11:00 skwer przed Zamkiem Wawel od strony Wisły, zakończenie
Imprezy o godz. 13:30, w tym samym miejscu.
3. Biuro zawodów - XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego, Bernardyńska 7,
31-069 Kraków.
4. Bieg zostanie przeprowadzony na dwóch dystansach – 5 i 10 km, w formacie indywidualnym.
5. Trasę Biegu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
6. Na mecie Biegu znajdzie się strefa finiszera z napojami dla zawodników.
7. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony za pomocą elektronicznych, bezzwrotnych chipów
w numerach startowych.
8. Udział w Biegu dla zgłoszonych zawodników jest bezpłatny.
IV. PROGRAM IMPREZY

Biuro Zawodów - odbiór pakietów startowych
Strefa Expo Biegu
Rozgrzewka
Start dystansu 10 km
Start dystansu 5 km
Ceremonia wręczenia nagród
Zakończenie imprezy

Piątek
14:30 – 20:00

Sobota
7:30 – 10:50
8:00 – 13:30
10:50
11:00
11:10
13:00
13:30
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V. LIMIT CZASU
1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 5 km – 60 minut, 10 km – 120 minut - liczony od
strzału startera.
2. Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu w powyższym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania
Biegu i zejścia z trasy.
VI. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończyła 16 lat. Osoby
w wieku 16-18 lat muszą posiadać pisemną zgodę na start od prawnego opiekuna. Zgoda
powinna zostać złożona w chwili odbioru pakietu startowego. Brak pisemnej zgody opiekuna
prawnego uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z biegu.
2. Limit Uczestników imprezy wynosi 999 osób. W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy
zgłoszeni do biegu, z nadanym i odebranym od Organizatora numerem startowym.
3. Bieg odbywa się ze startu wspólnego.
4. Uczestnicy klasyfikowani są według czasu rzeczywistego netto, liczonego od przekroczenia linii
startu, z zastrzeżeniem postanowień punktu X.
5. Uczestnicy zostaną poinformowani o czasie netto i brutto, z zastrzeżeniem postanowienia
punktu X, w wynikach końcowych biegu.
9. Wszyscy Uczestnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które
będzie się mieścić na terenie XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego,
Bernardyńska 7, 31-069 Kraków.
6. Celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku Uczestnicy muszą posiadać dokument ze
zdjęciem (taki jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). W przypadku okazania dokumentu,
który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi
wzięcia udziału w Biegu.
7. Weryfikacji można dokonać wyłącznie osobiście, upoważnianie innych osób do odbioru pakietu
nie jest dozwolone.
8. Uczestnik biegu oświadcza, ze zdaje sobie sprawę, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i niesie za sobą ryzyko. Dla bezpieczeństwa i komfortu Uczestników zalecane jest
wykonanie przez nich badań lekarskich dopuszczających do startu w Biegu. Warunkiem
dopuszczenia Uczestnika do startu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku
jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu, podczas odbioru numeru startowego.
10. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Stanisława
Konarskiego, Bernardyńska 7, 31-069 Kraków. Biuro będzie czynne:
a. w piątek
26.10.2018r. w godzinach 14:30 – 20:00
b.w sobotę
27.10.2018r. w godzinach 07:30 – 10.30
9. Decyzje służby medycznej i porządkowej co do kontynuowania biegu przez Uczestnika
są ostateczne i niezmienne.
10. Depozyt przyjmowany będzie w miejscu startu, do odbioru w Biurze Zawodów. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za nieodebrane depozyty.
11. Organizator dopuszcza używanie na trasie Biegu słuchawek, przenośnych odtwarzaczy muzyki,
smartfonów i selfie-sticków, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa ich
użytkowania podczas Biegu – z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego i innych Uczestników.
12. Organizator nie dopuszcza możliwości startu ze zwierzętami, w tym także z psami.
13. Organizator dopuszcza możliwość startu Uczestnika z dzieckiem / dziećmi w wózku, pod
warunkiem zachowania przez Uczestnika podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas Biegu –
z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego i innych Uczestników, a także nieograniczania przez
nich przepustowości trasy. Uczestnik startujący z dzieckiem / dziećmi bierze na siebie wyłączną
Strona 2 z 7

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo podczas biegu jak i wszelkie szkody mogące
wyniknąć z tego powodu.
14. Organizator nie dopuszcza udziału zawodników na wózkach inwalidzkich, rolkach
i z wykorzystaniem innych urządzeń wspomagających przemieszczanie się , w tym także z kijkami
typu nordic walking.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane za pośrednictwem formularza elektronicznego
zamieszczonego na stronie internetowej wiemczymoddycham.pl Zgłoszenie powinno zawierać
wszystkie wymagane dane. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 24.10.2018r. do
godziny 23:59.
2. W przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń do dnia 24.10.2018r. podczas zapisów elektronicznych,
zgłoszenia w formie pisemnej będą przyjmowane w dniach 26.10–27.10.2018r. w Biurze Zawodów,
w godzinach pracy Biura. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane dane. Liczba zgłoszeń
przyjmowanych w formie pisemnej jest limitowana, o ilości dostępnych miejsc organizator
poinformuje na stronie internetowej Biegu.
3. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Biegu.
4. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika. Zmiana taka może zostać
zgłoszona najpóźniej do dnia 20.10.2018r. Chęć przepisania pakietu należy zgłosić Organizatorowi
drogą mailową: na adres mailowy kontakt@airrun.pl podając dane zgłoszonego Uczestnika (imię,
nazwisko, rok urodzenia) oraz dane nowego Uczestnika (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres
mailowy). Mail taki zostanie uwzględniony tylko w przypadku wysłania go z adresu mailowego
zgłoszonego przez Uczestnika w procesie rejestracji.
5. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego
Uczestnika. Uczestnik startujący z numerem startowym przypisanym do innej osoby zostanie
zdyskwalifikowany.
VIII. OPŁATA STARTOWA I PAKIET DLA UCZESTNIKA
1. Udział w Biegu jest bezpłatny.
2. Każdy Uczestnik Biegu otrzymuje pakiet startowy:
a. numer startowy wraz z czterema agrafkami,
b. medal pamiątkowy (na mecie, po ukończeniu biegu w określonym w niniejszym regulaminie
czasie),
c. biegową maseczkę antysmogową
d. gadżety od sponsorów,
e. koszulkę biegową,
f. elektroniczny pomiar czasu,
g. zabezpieczenie medyczne.
3. Pakiety startowe nieodebrane przez Uczestników w Biurze Zawodów przed Biegiem nie będą
wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
4. Organizator nie gwarantuje otrzymania maseczki antysmogowej i koszulki w rozmiarze
Uczestnika.

Strona 3 z 7

IX. CHARAKTER BIEGU
1. Bieg AIR RUN 2018 jest częścią kampanii WIEM CZYM ODDYCHAM, prowadzonej przez
Organizatora. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem jakości powietrza w dużych
miastach, a także zwrócenie uwagi osobom uprawiającym sport na ryzyko wdychania smogu
podczas zwiększonego wysiłku fizycznego.
2. Organizator dąży także do popularyzacji używania masek antysmogowych i pokazania w ten
sposób, że problem smogu nie wyklucza aktywności fizycznej i przebywania na zewnątrz.
3. Uczestnicy Biegu są zobowiązani przed startem Biegu do włożenia masek antysmogowych
otrzymanych w pakiecie startowym i biegu w nich na całym dystansie Biegu.
X. KLASYFIKACJA
1. W ramach Biegu prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn wg czasu netto
z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie, których czas zostanie określony na podstawie
czasy oficjalnego, tj. brutto od momentu strzału startera.
XI. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I-III na dystansach 5 i 10 km w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
otrzymują:
I miejsce - Oczyszczacz powietrza marki Xiaomi
II miejsce - Sensor jakości powietrza Kaiterra
III miejsce - Opaska sportowa Xiaomi
2. Organizator ma prawo wprowadzić dodatkowe klasyfikacje Biegu, ale nie później niż do dnia
15.10.2018r.
3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia
nagród.
4. Brak odbioru nagrody w dniu zawodów, podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród
skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do nagrody.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem
i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie wynikające z winy uczestnika
lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem.
2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko składając stosowne
oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w Biegu.
3. Uczestnik Biegu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń
Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania
zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na
terenie, na którym odbywa się impreza w stosunku do innych jej Uczestników jak i za szkody
wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora
wynikające z winy Uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru
(poza depozytem) na terenie Imprezy.
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XIII.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – dalej: RODO.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji
i przeprowadzenia Biegu.
3. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Biegu stanowi:
a. art. 6 ust. 1 lit. b - RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz
akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku
utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanego wydarzenia oraz na
publikację na stronie internetowej wiemczymoddycham.pl wyników biegowych
4. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego Biegu
w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
S.A. z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561, NIP: 526-020-99-75, REGON: 01058700300000.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy
z Administratorem, w tym w szczególności dostawcom usług IT, podmiotom wspierającym
Administratora w organizacji biegu.
6. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza
uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane osobowe
będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż
do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w którym Uczestnik wyraził
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu cofnięcia tej zgody.
7. Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Biegu.
8. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują
poniższe prawa:
a. Prawo dostępu do danych osobowych,
b. Prawo sprostowania danych osobowych,
c. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. Prawo usunięcia danych osobowych,
e. Przenoszenia danych,
f. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
9. Wskazane powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych
na adres wskazany w ust. 4 niniejszego postanowienia.
10. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych przed lub w trakcie Biegu
skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa
w organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu.
11. Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora
określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe organu:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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12. Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres
e-mail, nazwę klubu, miejsca zamieszkania, numer startowy, wynik biegowy, wizerunek.
13. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację
utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,
w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na
nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach
prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne
związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na
publikację wyników biegowych na stronie internetowej wiemczymoddycham.pl.
14. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim,
organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy
ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
15. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe
przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności
rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie,
zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

XIV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Wszystkich Uczestników Biegu AIR RUN 2018.
2. Każdy Uczestnik Biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu sylwetki, pod
groźbą kary dyskwalifikacji. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania Biegu.
a. przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności
zabrania się poruszania się po trasie Biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach
mechanicznych oraz ze zwierzętami.
b. Uczestnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru
czasu, nie będą sklasyfikowani.
3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
4. Organizator zapewnia dostęp do depozytu.
5. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
Uczestników. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu napojów alkoholowych, środków odurzających
lub innych nielegalnych substancji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania Uczestników na potrzeby
reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach
oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również
na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną
przez Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
W szczególności, Bieg może zostać przełożony lub odwołany w przypadku wyjątkowo
niesprzyjających warunków atmosferycznych.
8. Uczestnik nieprzestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
9. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla
Uczestników.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy.
Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem NNW.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Biegu Uczestnicy powinni zgłaszać za
pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@airrun.pl lub korespondencyjnie na adres
Organizatora, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzy) dni od dnia zakończenia Biegu.
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