REGULAMIN
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w biegu pn. Suwałki Miss Run 2019 zwanego dalej
również „Biegiem”.
2. Akcja ma na celu propagowanie wśród kobiet biegania jako podstawowej formy ruchu,
upowszechnianie biegania oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.
3. Organizatorem Biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

§2
Organizator wydarzenia
Organizatorem biegu pod nazwą „Suwałki Miss Run 2019”, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, www.osir.suwalki.pl; e-mail
sekretariat@osir.suwalki.pl; tel.+48 87 566 32 82, fax. 87 563 18 56 (dalej „Organizator”).

§3
Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 26.05.2019 o godz. 14.00 nad Zalewem Arkadia
2. Dystanse:
a) Bieg główny– dystans 5 km
b) Bieg towarzyszący (Bieg w szpilkach) – dystans 100 m (ścieżka spacerowa przy kawiarence
nad Zalewem Arkadia).
3. Program imprezy:
12.00 – 13.30 Odbiór numerów startowych/zapisy stacjonarne
13.50 – 14.00 Powitanie uczestniczek Biegu i rozgrzewka
14.00 – 14.30 „Bieg w szpilkach” na dystansie 100 m
14.30 – 15.30 „Bieg ” na dystansie 5 km
15.30 – 16.00 Dekoracja:
 Suwałki Miss Run 2019 oraz I i II v–ce Miss
 Suwałki Miss Fashion Run 2019 oraz I i II v-ce Miss
 Wybory Suwałki Miss Foto 2019 oraz I i II v-ce Miss
 Wręczenie nagród w kategoriach wiekowych (miejsca I)
 Wręczenie nagród dla uczestniczek Biegu w szpilkach (miejsca I – III)
 Losowanie nagród wśród uczestniczek Biegu.

§4
Warunki zgłoszenia i uczestnictwa
1. Prawo startu w Biegu mają wyłącznie zawodniczki, które ukończyły 16 lat i dokonają pełnej
rejestracji do biegu.
2. W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia wymagane jest
posiadanie pozwolenia na udział w zawodach, podpisanego przez rodziców bądź prawnego
opiekuna.

3. Zgłoszeń do Biegu należy dokonywać elektronicznie za pośrednictwem strony www.datasport.pl
do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 15.00.
4. Limit miejsc w Biegu jest ograniczony do 150 nadanych numerów startowych,
w przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisu w dniu zawodów (Biuro Zawodów)
w godzinach 12.00 – 13.30.
5. Uczestniczki biorące udział w konkurencji „Bieg w szpilkach” muszą wystartować
w szpilkach o minimalnej różnicy pomiędzy wysokością obcasa a wysokością platformy
wynoszącą
8
cm.
Weryfikacja
obuwia
startowego
będzie
dokonywana
w Biurze Zawodów (podczas rejestracji) oraz bezpośrednio przed startem.
6. Każda uczestniczka zarejestrowana do Biegu zobowiązana jest do odebrania pakietu startowego
w Biurze Zawodów.

§5
Opłaty
1. Koszty związane z organizacją imprezy pokrywają organizatorzy Imprezy.
2. W związku z charytatywnym charakterem biegu warunkiem uczestniczenia w biegu jest
przekazanie darowizny w kwocie minimum: 10 zł.
3. Wpłatę wpisowego należy dokonać podczas rejestracji na Bieg. 100% wpisowego zostanie
przekazane na cele charytatywne. Istnieje możliwość wpłaty dowolnej kwoty na podane przez
Organizatora konto, bez zgłaszania uczestnictwa w Biegu, celem wsparcia akcji charytatywnej na
rzecz podopiecznych NTSP „Bajka”.
4. Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przekazany na konto:
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 16-400 Suwałki
Bank BNP Paribas 41 1600 1462 1020 2362 3000 0002
Tytułem: Akcja 1000x100 MissRun– Imię i nazwisko osoby wpłacającej

5. Wpłaty nie podlegają zwrotowi.
6. Wpłata nie może zostać przepisana na innego uczestnika biegu.
§6
Klasyfikacja i nagrody
1. Podczas Biegu prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:
1.1. K 20 – kategoria wiekowa od 16 do 29 lat (2003 – 1990)
1.2. K 30 – kategoria wiekowa od 30 do 39 lat (1989 – 1980)
1.3. K 40 – kategoria wiekowa od 40 do 49 lat (1979 – 1970)
1.4. K 50 – kategoria wiekowa od 50 do 59 lat (1969 – 1960)
1.5. K 60 – kategoria wiekowa 60+ ( powyżej 1959 )
2. Nagrody:
a) Klasyfikacja generalna: Suwałki Miss Run 2019 (miejsca I-III), Suwałki Miss Fashion Run 2019
(miejsca I-III) oraz Suwałki Miss Foto 2019 (miejsca I-III) - statuetki + nagrody rzeczowe;
b) Poszczególne kategorie wiekowe za zajęcie I miejsc – statuetki;
c) „Bieg w szpilkach” za zajęcie miejsca I – III – statuetki + nagrody rzeczowe.
Wszystkie kobiety, które ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowe medale oraz wezmą
udział w losowaniu nagród niespodzianek.

§7
Postanowienia końcowe
1. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu/marszu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Dodatkowo, mogą
wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Zgłoszenie
udziału w Imprezie oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w Biegu/marszu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to
ryzyko, startując w Biegu/marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik
oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
2. Uczestnik zgłaszając się do Biegu zobowiązany jest do złożenia podpisu, co jest jednoznaczne
z
tym,
że
wyraża
zgodę
na
poddanie
się
wymaganiom
zawartym
w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002
r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania Imprezy.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie Imprezy.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

§8
Ogólna Klauzula Informacyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub
konieczne do wypełnienia zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, należytego
wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Suwałkach, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, dalej : RODO), Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Suwałkach informuje, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach,
z siedzibą w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez
Dyrektora Waldemara Borysewicza, adres email: sekretariat@osir.suwalki.pl
2. inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Zenon Rytwiński,
adres e-mail: ido@osir.suwalki.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a) wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i innych
prawnych obowiązków, w tym umownych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Suwałkach ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie
zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami
i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona
i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie,
badania marketingowe itp. itd.) w związku z wykonaniem naszych zadań statutowych
i obowiązków prawnych, w tym umownych
4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) przez czas wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub

c) przez czas w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach może ponieść
konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań
statutowych lub obowiązków prawnych
5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom,
z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań
statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym
nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom
działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych
zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych
6. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
e) prawo przenoszenia danych;
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być
warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych
i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas
zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa
w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym
umownych

Organizatorzy:

