Regulamin
Leśnej Ligi – Grand Prix 2019
1. Cel
✓ Popularyzacja biegania i nordic-walking jako naturalnej formy ruchu i czynnego wypoczynku
✓ Promowanie zdrowego stylu życia
✓ Promocja walorów Nadleśnictwa Gryfice
✓ Promocja walorów turystycznych Pogorzelicy

2. Organizator
TNC Sport (TNC Sp. z o.o.)
Patronat
Nadleśnictwo Gryfice – OSW BAŻYNA
Sołectwo Pogorzelica
Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie AT- Aktywny Trzebiatów
Stowarzyszenie Run-Gryf Gryfice

3. Terminy i dystanse
✓ Bieg i nw - pierwszy odbędzie się 18 maja 2019 - Sowia góra (ok. 5,8km)
✓ Bieg i nw - drugi odbędzie się 22 czerwca 2019 – Mała Bażyna (7,3km)
✓ Bieg i nw - trzeci odbędzie się 31 sierpnia 2019 – Bażynowa zaDyszka (ok. 10km)
✓ Bieg i nw - czwarty odbędzie się 28 września 2019 – Lajt run (ok. 5,2km)

Dokładny przebieg trasy oraz dystans będzie podany do wiadomości najpóźniej na dwa
tygodnie przed imprezą.
Wszystkie zawody odbywają się w Pogorzelicy. Start zawsze o godzinie 16:00

4. Program zawodów
15:00 – Otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników, numerów startowych
15:45 – Zamknięcie biura zawodów
16:00 - Start wspólny biegu oraz marszu

5. Zgłoszenia i opłaty;
A . Zgłoszenia do biegu i marszu można dokonać za pośrednictwem strony www.TNCsport.pl
✓ Zgłoszenia będą przyjmowane również w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach.
✓ Do biegu i marszu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy złożą oświadczenie wyrażające
zgodę na udział w biegu lub nw na własną odpowiedzialność, podpisane własnoręcznie .
✓ W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
✓ Dopuszcza się start osób niepełnoletnich, po warunkiem złożenia przez opiekuna specjalnego
oświadczenia w biurze zawodów.
B . Opłaty
43zł - Opłata za udział w jednej imprezie (bieg lub nw). Warunkiem jest zapisanie się poprzez system
online i dokonanie opłaty.
65zł - Opłata za udział w jednej imprezie (bieg lub nw). Dotyczy zapisania się i opłacenia udziału w
dniu imprezy w biurze zawodów.

150zł - Opłata za wszystkie cztery imprezy w ramach Grand Prix 2019 (bieg lub nw). Warunkiem jest
zapisanie się na cztery imprezy poprzez system online i dokonanie jednorazowej wpłaty.

Wpłaty prosimy realizować na rachunek:
TNC Sp. z o.o.
mBank: 59 1140 2004 0000 3002 7651 6037
z tytułem wpłaty: „LLGP2019”

6. Zasady uczestnictwa w Leśnej Lidze GP 2019
✓ Na Ligę składają się cztery biegi oraz marsze.
✓ Klasyfikacja końcowa zawodników odbywać się będzie za pomocą sumy czasów
ze wszystkich czterech dystansów.
✓ W trakcie ligi prowadzona będzie klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn .

✓ Zwycięzcy w cyklu biegów w LL GP 2019 otrzymują pamiątkowe puchary.
✓ Dla każdego startującego zawodnika przewidziano pamiątkowe medale w każdym biegu i
nw.
✓ W każdym z biegów dla pierwszych trzech mężczyzn i kobiet przewidziano pamiątkowe
dyplomy oraz statuetki.
✓ Pomiar czasu będzie prowadzony za pomocą chipów w numerze startowym, każdy
zawodnik zapisany na cały cykl LL GP 2019 dostaje jeden numer startowy (na stałe) na
wszystkie biegi lub nw.

7. Postanowienia końcowe
✓ Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
✓ Uczestnik bierze udział w zawodach na swoja odpowiedzialność.
✓ Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne (ratownik medyczny na linii startu/mety)
✓ Uczestnik przed każdym biegiem musi wypełnić oświadczenie o braku przeciwskazań do
udziału w imprezie.

8. Polityka prywatności (RODO)

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) jest TNC Sp. z o.o., ul. Białoboki 42, 72-320
Trzebiatów, NIP: 8571921909 (zwany dalej „Administratorem”).
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez TNC Sp. z o.o., ul. Białoboki
42, 72-320 Trzebiatów, NIP: 8571921909, w celu zamieszczania wyników oraz na
nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych,
internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach
promocyjno-reklamowych wydawanych przez TNC Sp. z o.o., ul. Białoboki 42, 72-320
Trzebiatów, NIP: 8571921909. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie
zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i
analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu video.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na
zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy,
wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej realizacji.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia
25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem
osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień
wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r.
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania
Zawodnikom za pomocą e-maili lub SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym
przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą
Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i
zaakceptowanie regulaminu imprezy).
7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane
kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są
zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje
dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność
klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie
internetowej www.tncsport.pl

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

DANE OSOBOWE:

Nr startowy

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

-

-

Oświadczam, że biorę udział w biegu/marszu na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych
podczas trwania imprezy.
Jednocześnie oświadczam, że znane są mi postanowienia
REGULAMINU imprezy, które to postanowienia w pełni akceptuję i zobowiązuję się do ich
bezwzględnego przestrzegania.
Niniejszym oświadczam także, że stan mojego zdrowia zezwala na udział w biegu/marszu.

Podpis zawodnika ........................................ Miejscowość i data:………………………………………………

