REGULAMIN BIEGU RUDAWY ULTRAMARATON 2020
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Cele:
a) Promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Rudawskiego Parku Krajobrazowego.
b) Popularyzacja aktywnego spędzania stylu życia.
c) Popularyzacja biegów górskich.
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Organizator:
Stowarzyszenie Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
ul. Raszyńska 37/4
60-135 Poznań
REGON 300984464
NIP 781-182-92-10
KRS 0000316843
Wojciech Grzesiak – koordynator
Adam Lubik – sędzia główny
Katarzyna Leszczyńska – szef biura zawodów
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Termin i miejsce:
a) Termin: 3.10.2020
b) Start i meta na obu dystansach zlokalizowana będzie w Parku Rekreacyjnym Zielona Dolina na
ul. 1 maja w Janowicach Wielkich
c) Godziny startów:
Duży RUM – 8.30
Mały RUM – 9.00
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Limity i organizacja trasy:
a) Limity biegów:
▪ Duży RUM 53km – 8h
▪ Mały RUM 28km – 6h
b) Limity odcinkowe
Duży RUM
▪ Czarnów – 3h
▪ Gruszków – 5h
▪ Bobrów – 6h

▪

Przełęcz Karpnicka – 7h

Mały RUM
▪
▪
▪

Strużnica – 2h
Bobrów – 4h
Przełęcz Karpnicka – 5h

Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach czasu na poszczególnych odcinkach, ze
względów bezpieczeństwa nie będą mogli kontynuować biegu.
c) Trasa biegu prowadzi głównie oznaczonymi szlakami i drogami Rudawskiego Parku
Krajobrazowego. Zostanie opublikowana przed biegiem na stronie www. Oraz fanpag’u
imprezy.
d) Podczas zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po trasie wskazanej
przez organizatora.
e) O wycofaniu się z rywalizacji i zejściu z trasy należy bezzwłocznie poinformować obsługę biegu.
Zabrania się schodzenia z trasy w miejscu innym niż punkty odżywcze. Uczestnik, który nie
zgłosi organizatorowi swojego zejścia z trasy może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej
akcji poszukiwawczej. Zejście z trasy i nie ukończenie biegu nie jest podstawą do zwrotu
wpisowego.
f) Podczas trwania całego biegu zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w
widocznym dla organizatora miejscu, oraz posiadania chipa.
g) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do stosowania się do ogólnie przyjętych zasad
dbania o środowisko. Zabronione jest porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie
ciszy itp. Wszystkie śmieci należy zostawić na punktach odżywczych, wyrzucić w miejscach do
tego przeznaczonych lub donieść do mety.
h) Uczestnicy nie stosujący się do zasad ochrony przyrody mogą zostać zdyskwalifikowani.
i) Punkty odżywcze:
Duży RUM
▪ Czarnów – ok 15,5km
▪ Gruszków – ok 31km
▪ Bobrów – ok 39km
▪ Przełęcz Karpnicka – ok 46km
Mały RUM
• Strużnica – ok 7,5km
• Bobrów – ok 15,5km
• Przełęcz Karpnicka – ok 21km
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Warunki uczestnictwa:
a) Uczestnikiem Rudawy Ultramaraton może zostać osoba, która:
▪ Do dnia zawodów ukończy 18 lat
▪ Dokona opłaty wpisowej na konto organizatora
▪ Podpisze oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, oraz braku
przeciwskazań do uczestnictwa w biegu.
b) Ostateczna decyzja o kwalifikacji zawodnika należy do organizatora biegu.
c) W czasie weryfikacji zawodnik musi stawić się w Biurze Zawodów osobiście i posiadać
wypełnioną Kartę Biegacza (dostępną na stronie www. biegu do pobrania).
d) W trakcie imprezy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
oraz Rudawskiego Paku Krajobrazowego.

e) Warunkiem uczestnictwa w biegu jest upoważnienie personelu medycznego i
paramedycznego do udzielenia pierwszej pomocy i wykonania innych czynności medycznych
w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Personel medyczny lub Organizator mogą
zakazać kontynuowania przez uczestnika udziału w zawodach, jeśli zachodzi
prawdopodobieństwo zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika wynikające z jego stanu
zdrowia.
f) Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnego zgłoszenia na bieg oraz dokonanie wpłaty
wpisowego na podane w niniejszym regulaminie konto. Potwierdzeniem zgłoszenia jest
potwierdzenie wpłaty na liście startowej oraz otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany
w zgłoszeniu.
g) Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów,
materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych oraz sponsorów.
h) Każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z organizacją biegu.
i) O udziale decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat – limit 500 (po 250 na dystans) uczestników.
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Świadczenia
a) W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
▪ Obsługę biegu
▪ Start w biegu
▪ Oznaczenie trasy
▪ Numery startowe i chipy
▪ Bufety na trasie
▪ Worek na depozyt
▪ Depozyt (zabrania się pozostawiania w depozycie wartościowych rzeczy (np.
dokumentów, telefonów komórkowych, pieniędzy itp. - organizator zastrzega, że nie
ponosi za pozostawione w depozycie tego typu rzeczy odpowiedzialności)
▪ Pomiar czasu z uwzględnieniem międzyczasów w wyznaczonych miejscach
(międzyczasy dotyczą trasy Duży RUM)
▪ Zabezpieczenie medyczne
▪ Ciepły posiłek na mecie
▪ Nagrody dla najlepszych
▪ Medale dla Finisherów
▪ Inne świadczenia zależne od organizatora i sponsorów.
b) Organizator nie zapewnia pełnych pakietów startowych dla osób zapisanych na bieg po 15
września 2020 r.
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Klasyfikacja:
a) Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla każdego z dystansów.
b) Na każdym z dystansów prowadzona będzie kategoria
▪ Open kobiet – miejsca 1-3
▪ Open mężczyzn – miejsca 1-3
c) Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu za pomocą chipa wydawanego wraz z pakietem
startowym.
d) Na trasie znajdować się będą punkty z pomiarem międzyczasów.
e) Brak odczytu na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację.
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Opłata startowa:
a) Duży RUM – 53km
▪ 150 zł - od 20 sierpnia 2020 r. do 20 września 2020 roku (+50 zł – ręcznik)
b) Mały RUM – 28km
▪ 130 zł - od 20 sierpnia 2020 r. do 20 września 2020 roku (+50 zł – ręcznik)
c) Numer konta

78 2130 0004 2001 0475 8090 0001
Stowarzyszenie Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT
ul. Raszyńska 37/4
60-135 Poznań
w tytule “RUM 2020; imię i nazwisko; dystans
d) Przepisanie pakietu możliwe jest jedynie do 15 września.
e) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z zawodów do 31 sierpnia 2020 roku włącznie
organizator zwraca 30% kwoty wpisowego. Osobom, które zrezygnują po tym terminie oraz
osobom które nie stawią się na Start opłata wpisowa nie będzie zwracana.
f) Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych. Organizator zastrzega, że
skrócenie trasy biegu, zmiana trasy biegu lub odwołanie biegu z przyczyn niezależnych (z
wyjątkiem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa) od organizatora nie stanowi
podstawy do zwrotu wpisowego.
g) W przypadku odwołania biegu ze względu na obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa
SARS COVID-19 organizator bezpłatnie przepisuje zgłoszenie na kolejną edycję lub zwraca
100% wpisowego.
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Wyposażenie obowiązkowe:
a) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania podczas zawodów:
▪ naładowanego telefonu komórkowego,
▪ numeru startowego umiejscowionego z przodu ciała oraz chipa,
▪ kubka lub innego naczynia (na punktach odżywczych nie będą udostępnione
jednorazowe kubeczki),
▪ foli NRC,
▪ dokumentu tożsamości,
▪ maseczka lub chusta typu buff.
b) Wyposażenie obowiązkowe może zostać sprawdzone przez obsługę biegu na każdym etapie
zawodów.
c) Brak któregokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego stanowi
podstawę do dyskwalifikacji zawodnika.

10 Postanowienia końcowe:
a) Regulamin może ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną
poinformowani w formie komunikatu na stronie internetowej zawodów oraz fanpage'u na
Facebook’u.
b) Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, zdając sobie sprawę z ryzyka
jakie niesie ze sobą bieg górski. Każdy z uczestników podpisuje przed startem odpowiednie
oświadczenie.
c) Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń organizatora, obsługi biegu
oraz służb medycznych.

d) Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.
e) Zgłoszenie się na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Naruszenie
postanowień regulaminu może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportów Ekstremalnych ON-SIGHT z siedzibą w
Poznaniu (60-135), ul. Raszyńska 37/4.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celach organizacji biegu Rudawy Ultramaraton i umożliwienia Pani/Pana
uczestnictwa w nim. Będziemy przetwarzać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe i
adresowe,rodzaj i numer dokumentu tożsamości, rozmiar koszulki, przynależność do klubu sportowego.
Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji umowy (Art. 6 b RODO), czyli zapewnienie Pani/Pana uczestnictwa w
biegu.– w zakresie danych zebranych w procesie zgłoszenia, w związku z realizacją umowy jaką jest zorganizowanie biegu
Rudawy Ultramaraton oraz zapewnienie świadczeń każdemu uczestnikowi imprezy określonych w Regulaminie imprezy.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i niezbędne do umożliwienia wzięcia przez Panią/Pana udziału w
imprezie Rudawy Ultramaraton 2020.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres trwania danej imprezy. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy
przechowywać dla celów informacyjnych o uczestnictwie w biegu oraz uzyskanym wyniku przez okres 2 lat.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być dostawcy, z którymi współpracujemy w ramach organizacji biegu, tj. dostawcy
systemów obsługujących zgłoszenia, pomiar czasu. Mogą to być także inni uczestnicy biegu oraz osoby trzecie w zakresie
danych udostępnionych na listach startowych i wyników.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w
przypadkach, kiedy
przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Organizatorem biegu drogą tradycyjną na adres korespondencyjny
podany powyżej lub drogą elektroniczną na adres: rum@onsight.pl lub biuro@onsight.pl Przysługuje Pani/Panu także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Aktualizacja: 01.08.2020r

