REGULAMIN MARSZ-O-BIEGU
I.

CEL IMPREZY
1. Zebranie funduszy na wsparcie dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
w Szczecinie
2. Zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na osoby przebywające pod opieką hospicjów
3. Popularyzacja marszu, biegania oraz nordic walking jako zdrowej i prostej formy sportu
i wypoczynku
4. Promocja działalności charytatywnej
5. Promocja Związku Harcerstwa Polskiego
6. Promocja Miasta Szczecin

II. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem MARSZ-O-BIEGU (zwanym dalej Organizatorem) jest Hufiec Związku
Harcerstwa Polskiego Szczecin-Pogodno, z siedzibą w Szczecinie, ul. Dworcowa 19 pok.
320, NIP: 851-30-10-025, REGON 320356373, KRS: 0000278582.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją MARSZ-OBIEGU od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE jest Organizator. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania.
3. Biuro zawodów mieści się w budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa
Polskiego przy ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie.
III. IDEA ZAWODÓW
1. MARSZ-O-BIEG dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
w Szczecinie nie jest typowym wyścigiem. Celem każdego zawodnika jest samodzielne
pokonanie wybranej przez siebie liczby kilometrów (dopuszczalne formy udziału w
zawodach: bieg, marsz, nordic walking). Każdy pokonany kilometr to kwota, którą w postaci
wpisowego zawodnik wpłaci na konto firmy mierzącej czas a Organizator przekaże ją
Zachodniopomorskiemu Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie – im więcej
wspólnie pokonamy kilometrów tym większą pomoc otrzyma Hospicjum.

IV. TERMIN. MIEJSCE. TRASA.
1. Marsz-o-bieg odbędzie się w sobotę 14 września 2019 w godzinach 10:00-12:00 na Jasnych
Błoniach w Szczecinie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca MARSZ-O-BIEGU – nie
później niż 2 dni przed dniem rozpoczęcia się imprezy. Uczestnicy zostaną o tym fakcie
powiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej
http://marszobieg.szczecin.pl zmiana daty i miejsca odbywania się zawodów nie skutkuje
dodatkowymi zobowiązaniami w stosunku do Uczestników.
3. Trasę MARSZ-O-BIEGU stanowi pętla o długości ok.1 km. Start i Meta zlokalizowane będą
na parkingu samochodowym przy ul. Piotra Skargi na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Start
biegu nastąpi o godzinie 10:00. Po pokonaniu pierwszego kilometra zawodnik może
kontynuować swój udział w zawodach pokonując kolejne kilometry lub zakończyć go
przekraczając linię mety. Zawodnik może zakończyć swój udział w MARSZ-O-BIEGU po
pokonaniu dowolnej liczby kilometrów.
4. Na trasie MARSZ-O-BIEGU mogą przebywać jedynie zawodnicy oraz obsługa zawodów.
5. Osoby maszerujące proszone są o poruszanie się prawą stroną alejki.
V.

LIMIT CZASU. KONTROLA CZASU.

1. Zawodnicy ograniczeni są limitem czasu, wynoszącym 02h:00m.:00s. między godziną 10:00
a godziną 12:00. Dopuszczalne jest rozpoczęcie swojego udziału w MARSZ-O-BIEGU
między godziną 10:00 a godziną 12:00.
2. Zawodnicy, którzy o godzinie 12:00 będą znajdowali się na trasie zawodów będą mogli
dokończyć swój udział, tak aby zakończyć MARSZ-O-BIEG z pełną liczbą okrążeń.
3. Pomiar przebytych kilometrów i czasu odbędzie się za pomocą elektronicznych chipów,
zamontowanych z tyłu numerów startowych lub w inny sposób wskazany przez Organizatora.
4. Na trasie MARSZ-O-BIEGU będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu co 1 km
(pełne okrążenie). Obsługa biegu będzie spisywała numery startowe zawodników
skracających trasę.
5. Organizator wyznacza limit uczestników przebywających jednocześnie na trasie na 600 osób.

VI.

PUNKT NAWADNIANIA I MEDYCZNY. SZATNIA. BIURO ZAWODÓW.

1. Punkt z wodą oraz odświeżania dla zawodników będzie się znajdował na parkingu
samochodowym przy ul. Piotra Skargi.
2. Punkt medyczny obsługiwany przez ratowników medycznych, oraz kabiny WC będą
znajdowały się w pobliżu miejsca Startu/Mety.
3. Szatnia oraz biuro zawodów w dniu odbywania się Marsz-o-biegu będą znajdowały się w
Biurze zawodów w budynku Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej, ul. Ogińskiego 15.
Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi najpóźniej
do godziny 9:45. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności
za pobranie worka przez inną osobę. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie
odpowiada.
VII.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W MARSZ-O-BIEGU mogą wziąć udział osoby, które zapisały się na bieg i opłaciły
wpisowe w zależności od zadeklarowanej przez siebie ilości przebytych okrążeń:
- od 1 do 10 okrążeń – wpisowe w wysokości 30 zł.,
- od 11 do 20 okrążeń – wpisowe w wysokości 40 zł.,
- od 21 okrążeń – wpisowe w wysokości 50 zł
2. Do udziału w MARSZ-O-BIEGU mogą zostać dopuszczone jedynie osoby, które zapisały się
na bieg i opłaciły wpisowe. Osoby, które w dniu 14 września 2019 roku nie będą miały
ukończonego 18 roku życia dodatkowo zobowiązane są do przedstawienia zgody
rodzica/opiekuna prawnego na udział w Marsz-o-biegu.
Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej stanowi Załącznik nr
1 do Regulaminu.
3. Dzieci, które w dniu 14 września 2019 roku nie będą miały ukończonego 16 roku życia
zobowiązane są do udziału w Marsz-o-biegu z pełnoletnim opiekunem, który dokona
swojego zgłoszenia jako uczestnik. Opiekuna obowiązują wszystkie postanowienia tego
Regulaminu.
4. Warunkiem udziału w MARSZ-O-BIEGU jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
http://marszobieg.szczecin.pl lub bezpośrednio na stronie www.protiming24.pl do dnia
wyczerpania się numerów startowych lub najpóźniej do dnia 09.09.2019r.
b) Uiszczenie opłaty wpisowej.

c) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
d) Podpisanie przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do
udziału w zawodach.
e) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika
podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczenie danych osobowych w postaci imienia,
nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych oraz prasie. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
f) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku, do celów promocyjnych Marsz-o-biegu.
g) Dokonanie zgłoszenia zgodnie z punktem VIII Regulaminu.
h) Przystąpienie do weryfikacji w Biurze Zawodów (Biuro Chorągwi Zachodniopomorskiej
ZHP, ul. Ogińskiego 15, Szczecin) w dniach 12.09.2019r. -13.09.2019r. Godziny otwarcia
biura podane zostaną do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej
http://marszobieg.szczecin.pl
5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument identyfikacyjny ze zdjęciem lub
pełnomocnictwo Uczestnika wraz z załączoną kserokopią dokumentu tożsamości zawodnika
w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego. Wzór
pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego
modyfikacja jest zabroniona oraz skutkować może dyskwalifikacją. Przekazywanie swojego
numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
7. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest
ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w torby, lub zabezpieczone samodzielnie
w inny sposób, uniemożliwiający dostęp do zawartości przez osobę trzecią. Zgubienie numeru
startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby
przez inną osobę.
9. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb
porządkowych. Organizator ma prawo usunąć z terenu MARSZ-O-BIEGU osoby, które w
jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się
niezgodnie z Regulaminem.
VIII.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu będą odbywały się elektronicznie do dnia 09.09.2019 roku poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej

http://marszobieg.szczecin.pl lub formularza bezpośrednio znajdującego się na stronie
www.protiming24.pl.
2. Jedynie opłacone numery startowe stanowią pełny wpis na listę uczestników. Lista
uczestników zostanie zweryfikowana przez Organizatora 1 września 2019 roku.
3. Ewentualne zmiany w zgłoszeniach należy zgłaszać do dnia 09.09.2019r. Na adres
kontakt@protiming24.pl lub w uzasadnionych przypadkach w dniu zawodów, najpóźniej
godzinę przed startem.
4. W miarę wolnych numerów startowych będzie możliwość zapisania się do MARSZ-OBIEGU w dniu 14.09.2019r. w Biurze Zawodów.
5. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od zadeklarowanej liczby okrążeń, które pokona
uczestnik – 30 zł., -40 zł lub -50 zł. Wpłata wpisowego dokonywana jest podczas zgłoszenia
elektronicznego. W przypadku wycofania się z biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku, gdy uczestnik pokona większą niż zadeklarowana ilość kilometrów prosimy o
uiszczenie różnicy brakującego wpisowego do puszki kwestarskiej znajdującej się przy
Starcie/Mecie.
IX.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH. PROGRAM ZAWODÓW

1. Odbiór pakietów startowych:
a) 12.09.2019r.-13.09.2019r. - w Biurze Zawodów w budynku Chorągwi
Zachodniopomorskiej przy ul. Ogińskiego 15 w godzinach podanych na stronie
internetowej MARSZ-O-BIEGU.
b) 14.09.2018r. – w Biurze Zawodów budynku Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej,
ul. Ogińskiego 15 w godzinach od 8:30 - 9:30 (dotyczy osób, które nie zgłosiły się do dnia
09.09.2018 roku za pomocą formularza elektronicznego i tylko w przypadku wolnych
numerów startowych).
2. Program zawodów 14.09.2019:
9:40 Wspólna rozgrzewka w strefie Startu/Mety
9:55 Uroczyste otwarcie zawodów
10:00 Start MARSZ-O-BIEGU
12:00 Zakończenie
12:20 Podsumowanie: dekoracja najlepszych zawodników i drużyn, wręczenie nagród.

X.

NAGRODY

1. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
2. Po zakończeniu biegu wśród wszystkich uczestników zostanie przeprowadzony konkurs
podczas, którego zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
XI.

ZASADY FINANSOWANIA

1. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych.
2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa pakiet startowy, którego zawartość zostanie podana
w późniejszym terminie za pośrednictwem strony internetowej http://marszobieg.szczecin.pl
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wyniki zawodów oraz informacje o funduszach zebranych dla Zachodniopomorskiego
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie zostaną podane na stronie internetowej
Organizatora http://marszobieg.szczecin.pl
2. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Z ważnych przyczyn organizacyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu
lub jego przerwania.
5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów na e-mail: szczecin
pogodno@zhp.pl. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny – decyzje Komitetu są
nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od zakończenia MARSZ-OBIEGU, po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe
przepisy prawa.
8. Komitet Organizacyjny ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
Organizatorzy

Załącznik nr 1
…………………………………..
NR STARTOWY
Szczecin, dnia ………………….
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
w MARSZ-O-BIEGU
na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie
Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego:
Imię i nazwisko: …………………………………………………
na udział w MARSZ-O-BIEGU

Odbywającego dniu 14.09.2019 r. w Szczecinie.
Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko: ………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………...
Numer i seria dowodu osobistego: ………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………………………..
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i dziecka, dla którego jestem opiekunem
prawnym jest Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Szczecin-Pogodno z siedzibą w Szczecinie, ul. Dworcowa 19 pok.
320. Wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, na takich samych zasadach jak osoby pełnoletniej (ZAŁĄCZNIK nr 2).
Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą.
Jako rodzic /opiekun prawny osoby niepełnoletniej, akceptuję Regulamin MARSZ-O-BIEGU
Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawiania, oraz odwołania zgody
na ich przetwarzanie w każdym momencie.
Udzielono mi informacji, że zawarte w niniejszej zgodzie dane będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji
Uczestnika i osoby odbierającej pakiet startowy i po zakończeniu MARSZ-O-BIEGU zostaną usunięte w sposób trwały
z zasobów Administratora.
Nie ma przeciwskazań medycznych do udziału dziecka w Marsz-o-biegu.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w
MARSZ-O-BIEGU.

……………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

…………………………………..
NR STARTOWY

Załącznik nr 2
Szczecin, dnia ………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika MARSZ-O-BIEGU
………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko
❒ Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu
zgłoszeniowym, przez Administratora Danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którym jest Hufiec
Związku Harcerstwa Polskiego Szczecin-Pogodno, z siedzibą w Szczecinie, ul. Dworcowa 19 pok, 320
zwany Organizatorem dla celów organizacji MARSZ-O-BIEGU na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie.
Zostałem poinformowany, że Organizator może przetwarzać dane osobowe samodzielnie lub we współpracy
z innymi podmiotami. Moje dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom z nim
współpracującym przy realizacji MARSZ-O-BIEGU zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu
i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie
w każdym momencie.
❒ Udzielono mi informacji, że zawarte w niniejszej zgodzie dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
identyfikacji Uczestnika i osoby odbierającej pakiet startowy i po zakończeniu MARSZ-O-BIEGU zostaną
usunięte w sposób trwały z zasobów Administratora.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do
uczestnictwa w MARSZ-O-BIEGU.
❒ Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem MARSZ-O-BIEGU i akceptuję jego treść, a
podane przeze mnie dane są prawdziwe.
❒ Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału przeze mnie w Marsz-o-biegu.
❒ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu MARSZO-BIEGU do celów związanych z realizacją Misji ZHP (promocja działań prospołecznych).

……………………………………….
(własnoręczny podpis Uczestnika)

……………………………..
NR STARTOWY UCZESTNIKA
Załącznik nr 3
Szczecin, dnia ………………….
Zgoda na odebranie pakietu startowego przez osobę trzecią*
Dane zawodnika:
Imię i nazwisko: ................................................................

Wyrażam zgodę na odebranie pakietu startowego przez:
Imię i nazwisko: ................................................................
Adres: ...............................................................................
Numer i seria dowodu osobistego: ...................................
Telefon kontaktowy: .........................................................
Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz akceptuję
Regulamin biegu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej zgodzie w
celu odebrania pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią. Zostałem poinformowany
przez Administratora Danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
o ochronie danych osobowych, którym jest Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego SzczecinPogodno w Szczecinie, ul. Dworcowa 19 pok 320, że dane zawarte w niniejszym pełnomocnictwie
będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji Uczestnika i osoby odbierającej pakiet startowy i
po zakończeniu MARSZ-O-BIEGU zostaną usunięte w sposób trwały z zasobów Administratora.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do
odebrania pakietu startowego Uczestnika przez osobę trzecią.
...........................................................................................
data i czytelny podpis zawodnika
...........................................................................................
data i czytelny podpis osoby odbierającej pakiet startowy
*Zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 i przekazania go Organizatorowi podczas odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią.

