I CIECHANOWSKA SZTAFETA CHARYTATYWNA 48 H

I. ORGANIZATORZY i PARTNERZY
1. Organizatorami I Ciechanowskiej Sztafety Charytatywnej 48h są:
- Stowarzyszenie Mazovia ProActiv,
- Urząd Miasta Ciechanów,
- MOSiR Ciechanów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
wydarzenia „I Ciechanowska Sztafeta Charytatywna 48 h”, w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), jest
Stowarzyszenie Mazovia ProActiv z siedzibą w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Armii
Krajowej 35m.12.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w
wydarzeniu „I Ciechanowska Sztafeta Charytatywna 48 h”. Osobom, które podały dane
osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz
odwoływania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać
dane osobowe w związku z organizacją wydarzenia „I Ciechanowska Sztafeta
Charytatywna 48 h”, także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do
prawidłowej organizacji wydarzenia „I Ciechanowska Sztafeta Charytatywna 48 h”.

II.FORMUŁA, TERMIN I MIEJSCE

1. I Ciechanowska Sztafeta Charytatywna 48h odbędzie się w dniach 19.05.2017r od
godziny 18:00, a zakończy w dniu 21.05.2017r o godzinie 18:00 na terenie pętli
miejskiej w Ciechanowie.

2. I Ciechanowska Sztafeta Charytatywna 48h to bieg sztafetowy trwający 48godzin.
3. Uczestnicy biegną w grupie - Uczestnik sztafety pokonuje co najmniej jedno
okrążenie o długości 12,3 km.

4. Poprzez pojęcie grupa rozumie się minimum 2 osoby ale nie więcej niż 30 osób.
5. Start grupy następuje w wyznaczonej strefie, do grupy nie można przyłączyć się poza
wyznaczoną strefą.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby, biorące udział
w I Ciechanowskiej Sztafecie Charytatywnej 48h i rzeczy należące do tych osób.

7. Grupa powinna pokonać długość pętli miejskiej w czasie nie dłuższym niż 1h30min.
8. Jeśli przedstawiciel poprzedzającej grupy nie dobiegnie w czasie 1h30min do strefy
zmian, to wówczas może wystartować kolejna grupa. Przedstawicielem grupy jest
kapitan i pomocnik kapitana.

9. Każda grupa musi mieć wyznaczonego kapitana i pomocnika kapitana, którzy będą
odpowiedzialni za przekazanie pałeczki sztafetowej kapitanowi, bądź pomocnikowi
kapitana kolejnej drużyny.

10. Jeśli kapitan bądź pomocnik kapitana nie dobiegnie do strefy zmian w wyznaczonym
czasie to wówczas, kapitan następnej drużyny czeka w strefie zmian na pałeczkę
sztafetową a pomocnik kapitana rozpoczyna bieg z następną grupą.
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12. Istnieje możliwość dopisania się do grupy poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący
się na stronie www.mazoviaproactiv.pl

13. Grupa nie może liczyć więcej niż 30 osób.
14. Start i meta sztafety znajduje się na wysokości sklepu Carrefour Market Ciechanów
na ulicy Armii Krajowej 24

15. Ogłoszenie wyników przewidywane jest 21 maja 2017r o godzinie 18:30

16. Zmian pałeczki sztafetowej dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie, która
znajduje się przy strefie start/meta. Pałeczka sztafetowa jest w posiadaniu tylko
i wyłącznie kapitana lub pomocnika kapitana.

17. Kapitan i pomocnik kapitana są wyznaczeni przez Wice-Prezesa Stowarzyszenia
Mazovia ProActiv.

18. Bieg będzie odbywał się tylko i wyłącznie prawą stroną chodnika. Uczestnicy
sztafety są zobowiązani do przestrzegania obowiązującego prawa o ruchu drogowym.

19. Uczestnicy sztafety zobowiązani są do podpisania deklaracji o braku przeciwwskazań
lekarskich do udziału w biegu.

20. W sztafecie nie można biec pojedynczo.
21. W razie pojawienia się problemów ze zdrowiem kapitan ( w przypadku nieobecności
kapitana- pomocnik kapitana) powinien wezwać pomoc dzwoniąc pod nr 112
i niezwłocznie poinformować organizatora o zaistniałej sytuacji tel. 510 349434.

22. Kapitan i pomocnik kapitana grupy jest zobowiązany do posiadania naładowanego
telefonu komórkowego.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W I Charytatywnej Sztafecie 48h mogą wziąć udział osoby, które zarejestrowały
się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.mazoviaproactiv.pl
2. W skład grupy muszą wchodzić co najmniej dwie osoby powyżej 18 roku życia.
3. Limit uczestników w jednej grupie wynosi 30 osób. O dopuszczeniu na listę startową
osób decyduje kolejność wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia listy rezerwowej.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
6. Kapitan drużyny wraz z pomocnikiem kapitana odpowiada za przestrzeganie
przepisów o ruchu drogowym grupy w trakcie rozgrywania sztafety.
7. Udział w wydarzeniu jest jednocześnie oświadczeniem zawodnika, że jest świadomy,
iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa
nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas sztafety.
8. Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą znajdować się w okolicy strefy start/meta.

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia odbywają się na stronie www.mazoviaproactiv.pl
2. Za zgłoszenie uważa się kompletne wypełnienie

internetowego Formularza

Zgłoszeniowego.
3. Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych
oświadczeń stanowiących m.in. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
Wzór

Oświadczeń

Zawodników

dostępny

jest

na
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www.mazoviaproactiv.pl oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Każdy
zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny indywidualny i czytelny podpis pod
oświadczeniem, a następnie przekazać je do Organizatora.
4. Istnieje możliwość zmiany zawodnika wchodzącego w skład drużyny. W tym celu
należy wysłąć maila na adres mazoviaproactiv@gmail.com z informacją o zmianie.
V. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Grupy, które ukończą

I Ciechanowską Sztafetę Charytatywną 48h

otrzymają

pamiątkowy dyplom.
2. Sztafeta ma charakter rekreacyjny. Nie będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna
ani grupowa.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wydarzeniem kieruje Wice-Prezes Stowarzyszenia Mazovia ProActiv, który decyduje
w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
2. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu I Ciechanowskiej
Sztafety Charytatywnej 48h i jest zobowiązany do jego przestrzegania
3. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem
i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
4. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez
Organizatora, przypięte z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części
(lub w całości) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą niemożności dalszego
uczestnictwa w biegu grupowym.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
Uczestników w wyniku uczestnictwa w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku
naprawy takich szkód.
6. Organizator nie zapewnia toalety na starcie i mecie biegu.
7. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe.
8. Organizator ma prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych
I Ciechanowskiej Sztafety Charytatywnej 48h zdjęć wykonanych podczas imprezy,
strona internetowa, komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe także
w kolejnych edycjach biegu.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
10. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany
jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów publikowanych na
stronie internetowej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.

Poglądowa mapa trasy sztafety oraz strefy Start/Meta

Załącznik nr 1
Ciechanów, ........................... 2017 r.
....................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

....................................................
(adres zamieszkania)

....................................................
....................................................
(data urodzenia)

Oświadczenie o Zdolności do udziału w I Ciechanowskiej Sztafecie Charytatywnej
48h

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w organizowanej
sztafecie o nazwie I Ciechanowska Sztafeta Charytatywna 48h oraz, że brak jest
jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w biegu.
Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je akceptuję. W zawodach
biorę udział na własną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach ujętych w
regulaminie sztafety.

..............................................
(podpis)

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W SZTAFECIE

Ciechanów, ........................... 2017 r.
....................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

....................................................
(adres zamieszkania)

....................................................
....................................................
(data urodzenia)

Oświadczenie o Zdolności do udziału w I Ciechanowskiej Sztafecie Charytatywnej 48H

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic * / opiekun* nieletniego
...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanej sztafecie o nazwie I
Ciechanowska Sztafeta Charytaywna oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do
uczestnictwa dziecka w biegu. Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je
akceptuję. Wyrażam zgodę na jego czynny udział w ww. imprezie i ponoszę za nie pełną
odpowiedzialność.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach klasyfikacji.

..............................................
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

