Regulamin ,,1. Ogólnopolski Rajd Drużyn w Sasinie”
1.Organizator:
•
•

Polipack Team GWE
The North Event

2. Termin i miejsce:
25.10.2020 r. Sasino
Biuro imprezy: świetlica w Kopalinie
3. Cel imprezy:
•
•
•
•
•
•

popularyzacja powszechnej aktywności fizycznej,
promocja ekologii,
promocja regionu,
promocja aktywności na świeżym powietrzu,
promocja zdrowego stylu życia,
integracja drużyn nordic walking z całej Polski.

4.Uczestnictwo:
•
•
•

w rajdzie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania
sportu wytrzymałościowego,
udział może wziąć każda osoba, która na dzień 25.10.2020 będzie miał ukończone 16
lat, osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział za zgodą opiekuna lub rodzica.
nie obowiązuje limit uczestników,

5. Drużyny:
• każdy uczestnik drużyny zapisuje się indywidualne, podczas rejestracji deklaruje
przynależność do danej drużyny,
• drużyna może liczyć od 8 do 12 osób, przy czym drużyna 10 osobowa otrzymuje
premię + 1 punkt, a drużyna 12 osobowa + 2 punkty do klasyfikacji końcowej.
6. Charakter imprezy
Impreza ma charakter sportowo-rekreacyjny.
7. Starty
Drużyny wyruszają na trasę co dwie minuty.
8. Zasady punktacji
Trasę około 23 km drużyna musi pokonać wspólnie. Podczas marszu, każdy team będzie miał
do pokonania siedem zadań, za które otrzymają punkty. Zwycięzcy zostaną wyłonienie na
podstawie sumy czasu w jakim pokonali trasę oraz punktów za poszczególne zadania.
9. Program minutowy:
8:00 – otwarcie biura imprezy,
9:00-9:30 – starty poszczególnych drużyn,

13:30 – ogłoszenie wyników,
13:35 – dekoracja zwycięzców konkursu ekologicznego,
13:40 – dekoracja zwycięzców rajdu.
10. Rejestracja i opłaty:
• Rejestracja on-line będzie odbywała się do 20.10.2020.
• Na imprezę obowiązują zapisy elektroniczne:
https://elektronicznezapisy.pl/event/4833/strona.html
• Opłata za uczestnictwo wynosi od 30-50 zł w zależności od daty rejestracji i opłaty;
11. Trasa:
• Długość trasy rajdu wynosić będzie około 23 km i przebiegać będzie w głównej mierze
ścieżkami leśnymi, częściowo plażą;

12. Pakiet startowy
Uczestnicy otrzymają: numery startowe dla całej drużyny, certyfikat ukończenia rajdu, bon
na posiłek, medal.

13. Ochrona danych osobowych:
• Administratorem danych osobowych uczestników jest Krzysztof Walczak The North
Event wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9581469044, REGON
220782162, ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego 7B/6, 81-185 Gdynia,
szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są w polityce prywatności serwisu
elektronicznezapisy.pl: https://elektronicznezapisy.pl/regulamin/politykaprywatnosci.pdf
• Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez
okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
• Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3
UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i

•

•

zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1
UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna
zgoda osoby, której dane dotyczą.
Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co
uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w niniejszej imprezie.

14. Postanowienia końcowe:
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub terminu rajdu (np. z uwagi na
warunki atmosferyczne)
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez uczestników,
• Uczestnicy rajdu powinni podążać za instruktorem przez całą trasę,
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie
ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.
15. Kontakt:
e-mail: imprezy@grupatne.pl
pytania w sprawie imprezy (pn.-pt. w godz. 9-16):
Biuro The North Event – (58) 688 88 51

