Regulamin 9 SZTAFETY 20 PAŹDZIERNIKA
– w dniu 03.10.2021 (niedziela)
1. Celem biegu jest promowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie wszystkich mieszkańców do
wspólnego biegania, uczczenie ważnego dla miasta wydarzenia oraz zebranie pieniędzy na leczenie
Amelki Ratajczak.
•

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Amelka urodziła się w lipcu 2018 r. z wadą genetyczną, delecją w 14 chromosomie.

Niesie to za sobą różne schorzenia takie jak, artrogrypoza, skolioza kręgosłupa, obustronne
zwichnięcie bioder, stopy płasko koślawe. Najgorsza jednak w tym wszystkim jest
niewydolność oddechowa; w 3 tyg. życia przeszła zabieg tracheotomii i do dnia dzisiejszego
towarzyszy jej respirator. Karmiona jest dożołądkowo (przez PEG).
Amelka potrzebuje całodobowej opieki, intensywnej rehabilitacji i różnego sprzętu
ortopedycznego. Mimo tylu dolegliwości widzimy u niej cudowne postępy i wielki uśmiech na
twarzy, a to dodaje nam siły i nadziei.
Organizatorem 9 SZTAFETY 20 PAŹDZIERNIKA jest stowarzyszenie Runner’s Power. Impreza jest pod
patronatem burmistrza Śremu i finansowana z budżetu miasta Śrem.
Każdy z uczestników bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych dnia 03.10.2021.
Dystans - sztafeta 4 x ok. 2500m.
Start, meta, strefa zmian oraz trasa będą znajdować się w Parku Miejskim im. Powstańców
Wielkopolskich w Śremie.
Start biegu będzie ok. godz. 11:00, a zakończenie o 13.30
• Ze względów związanych z epidemią SARS-Cov-2 zawody będą odbywać się z uwzględnieniem
wszystkich przepisów epidemicznych w dniu 03.10.2021 roku
• Przed i po starcie wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego
oraz innych przepisów zachowania w terenie otwartym aktualnych w dniu 03.10.2021
9 SZTAFETA 20 PAŹDZIERNIKA jest biegiem otwartym. Do startu będą dopuszczone drużyny 4osobowe, które zapiszą się na bieg korzystając z formularza zamieszczonego na stronie
www.runnerspower.pl oraz dokonają wpłaty na podany w punkcie 9 regulaminu numer konta. W
przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.
Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w
biegu lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność (przy odbiorze pakietów
startowych).
Za bieg będzie pobierana opłata startowa. Kwota: minimum 25,00 zł od osoby tj. 100,00 zł od
drużyny.
Opłatę startową należy wpłacić na konto:
Stowarzyszenie Runner's Power, ul. Paderewskiego 1/8, 63-100 Śrem
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Śremie 25 9084 0003 0010 6135 2000 0001
z dopiskiem 9 Sztafeta 20 Października + nazwa drużyny lub imię i nazwisko kapitana

Wszystkie środki z opłat startowych zostaną przekazane Amelce Ratajczak poprzez Fundację dzieciom
„Zdążyć z pomocą”

UWAGA!
Zapisy przyjmujemy tylko drogą elektroniczną do dnia 30.09.2021 (czwartek) do godz.
18:00, a na opłaty czekamy do 01.10.2021 godz. 24:00. Limit uczestników 120 sztafet.

10. Odbiór pakietów startowych: Osobiście przez kapitana drużyny w dniu biegu w Biurze Zawodów od
godziny 9:30
• Ze względów związanych z epidemią SARS-Cov-2 każdy kapitan odbierający pakiet powinien
posiadać już gotowe podpisane oświadczenia i zgody opiekunów oraz oświadczenia cowid-19,
które będą do pobrania na stronie www.runnerspower.pl
• Biuro zawodów będzie znajdowało się w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich w
Śremie – do biura przychodzi tylko kapitan drużyny.
• Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, a każda sztafeta pobiegnie ze specjalną pałeczką z
zamontowanym chipem do pomiaru czasu.
• Stworzone będą trzy klasyfikacje: sztafeta damska (4 kobiety), męska (4mężczyzn) i miksty (2
kobiety + 2 mężczyzn).
• Drużyny w innych składach będą występować w kategorii inne i będą tylko zaliczone do
klasyfikacji open.
11. Nagrodzone pucharami będą trzy pierwsze drużyny, w klasyfikacjach (męska, damska i miksty), które
najszybciej przebiegną trasę (liczy się czas brutto) oraz drużyna, która wpłaci największą kwotę
pieniędzy jako opłatę startową.
12. Podczas biegu będzie elektroniczny pomiaru czasu. Po biegu zostanie udostępniona lista z wynikami.
13. Zbiórka zawodników odbędzie się bezpośrednio na starcie przed biegiem.
14. Trasa biegu wiedzie po ścieżkach parku im. Powstańców Wlkp. Zawodnicy biegną wyłącznie
oznakowaną trasą.
15. Uczestnicy biegu wykonują polecenia organizatorów.
16. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody i zezwoleniem na
wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby imprezy oraz z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji, prasy i materiałów reklamowych
Stowarzyszenia Runner’s Power.
17. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych
1. Administratorem danych jest: Stowarzyszenie Runner’s Power ul. Paderewskiego 1/8 63-100
Śrem telefonu: 501393041
2. Celem pozyskiwania danych jest organizacja 9 Sztafety 20 Października
3. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przenoszenia danych, a
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje
niedopuszczenie do udziału w 9 Sztafecie 20 Października
18. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem 9 SZTAFETY 20
PAŹDZIERNIKA. Regulamin będzie dostępny na stronie www.runnerspower.pl oraz w Biurze
Zawodów.
19. Odbiór pakietu startowego i potwierdzenie tym samym wzięcia udziału w biegu jest równoznaczne z
przyjęciem postanowień powyższego regulaminu.
20. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatorów do usunięcia
uczestnika z biegu.
21. Ze względów związanych z epidemią SARS-Cov-2 możliwe są zmiany regulaminu.

23. COVID-19
● Akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu 9 Sztafeta 20 Października uczestnik oświadcza, że
na dzień rejestracji w biurze zawodów:
✓ nie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków
najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia
widocznych oznak choroby,
✓ jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona
temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu,
✓ będzie przestrzegał/a wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas
wydarzenia,
✓ Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne
uczestnictwo w wydarzeniu 9 Sztafeta 20 Października w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
✓ Uczestnik zgadza się na zakrywanie ust i nosa w każdej strefie zawodów (biuro zawodów,
start/meta, punkt gastronomiczny- przy odbiorze posiłku,)
oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do w/w stref.
✓ Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić oświadczenie covid-19 i dostarczyć
wydrukowaną do Organizatora przy odbiorze pakietu. Bez wypełnionego i podpisanego oświadczenia
uczestnik nie otrzyma pakietu startowego.
✓ Oświadczenie jest podstawą odbioru pakietu startowego;
✓ Pakiet startowy odbiera kapitan drużyny
✓ W biurze imprezy nie będzie możliwości wydrukowania oświadczenia
● Organizacja trasy, zasady poruszania się:
✓Strefa STARTU/METY - Park Miejski w Śremie.
✓ Nadzór nad tymi strefami obejmuje ekipa organizatorów oraz wolontariuszy. Za
powstałe skupiska ludzi poza strefą zawodów, organizator nie ponosi
odpowiedzialności, jednakże będzie się starał dbać by takie nie powstawały.
● START i META
✓ W strefie STARTU/METY uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do
poleceń obsługi w/w stref tj. organizatorów i wolontariuszy;
✓ W strefie STARTU/METY mogą się znajdować tylko uczestnicy oraz ekipa
organizatora;
●Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz zasad przedstawionych
w komunikatach oraz wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprezy,
✓Uczestnik który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb organizatora może zostać
zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy,
✓Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub
usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym,
✓W strefach organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom,
✓ Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania
imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.
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