REGULAMIN WYDARZENIA – „WARSZAWA TĘTNI DOBREM”
25.06.2022, Warszawa, Wybrzeże Puckie.
1. Organizator
Organizatorem biegu jest Promostrada Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952002, posiadająca numer identyfikacji podatkowej 525289-49-62, działająca na zlecenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, 03948 Warszawa ul. Saska 63/75, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000125664, NIP: 113 18 28 970.
2. Trasa i dystans.
2.1. Bieg odbywa się w Warszawie, na terenie pomiędzy ul. Wybrzeże Puckie a rzeką Wisłą (Obszar Natura
2000), na odcinku pomiędzy Mostem Grota-Roweckiego a Mostem Gdańskim (biuro zawodów, start, meta,
parking – od strony Mostu Grota-Roweckiego)
2.2. Bieg dla uczestników, którzy ukończyli 16 rok życia (dalej – „dorośli zawodnicy”), odbywa się na dystansie
4500 metrów, po zróżnicowanej nawierzchni (szuter ok. 40%, droga ziemna ok. 35%, droga betonowa ok
25%)
2.3. Każdego dorosłego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy – 75 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą
biegu we wskazanym czasie, nie będą klasyfikowani.
2.4. Przeprowadzany jest także bieg dla dzieci, w dwóch grupach wiekowych: 6 – 10 lat, 11 – 15 lat, na
dystansie 450 metrów.
3. Program szczegółowy.
9:00 – otwarcie biura zawodów
9:00-10:45 – wydawanie numerów i pakietów startowych zarejestrowanym uczestnikom.
10:50 – powitanie zawodników na linii startu.
11:00 – start biegu dla dorosłych uczestników.
11:30 – bezpłatny poczęstunek dla uczestników biegu (grill).
12:00 - wręczenie pucharów i nagród za biegi dla dorosłych.
12:30 – start biegu dla dzieci w grupie wiekowej 6-10 lat.
12:50 – start biegu dla dzieci w grupie wiekowej 11-15 lat.
13:20 – wręczenie pucharów i nagród za biegi dla dzieci.
14.00 – zamknięcie biura zawodów i depozytu (ostateczny czas odbioru rzeczy z depozytu).
15:00 – zakończenie wydarzenia.
4. Klasyfikacja
4.1. W biegu dorosłych uczestników (4500 m) prowadzone będą następujące klasyfikacje:
4.1.1 Kobiet
4.1.2 Mężczyzn
4.1.3 honorowego krwiodawcy – kobiety
4.1.4 honorowego krwiodawcy – mężczyźni.
4.2. W biegu dzieci prowadzone będą dwie klasyfikacje:
4.2.1. dzieci w wieku 6-10 lat.
4.2.2. dzieci w wieku 11-15 lat.
5. Pomiar czasu.
Pomiar czasu w biegu dorosłych uczestników będzie prowadzony przy użyciu chipów umieszczonych w
numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki - zabrania się przeprowadzania

w nim jakichkolwiek modyfikacji. Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w
biegu i sklasyfikowania.
6. Nagrody.
6.1. Każdy uczestnik biegu otrzyma na jego zakończenie pamiątkowy medal za uczestnictwo.
6.2. Uczestnicy dorośli, którzy zajmą pozycje 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet oraz klasyfikacji
generalnej mężczyzn, a także uczestnicy, którzy zajmą 1 pozycje w klasyfikacji honorowego
krwiodawcy kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody.
6.3. Zajęcia miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej oraz 1 miejsca w klasyfikacji honorowego krwiodawcy
uprawnia do obioru nagrody i pucharu za obie klasyfikacje.
6.4. Nagrody otrzymają także dzieci, które zajmą miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych 6-10 oraz 11-15 lat.
6.5. W ramach pakietu startowego każdy dorosły uczestnik biegu otrzymuje bezpłatnie: koszulkę, worek,
bidon/butelkę, wodę mineralną.
7. Uczestnictwo i przebieg.
7.1. Limit uczestników w biegu dla osób dorosłych wynosi 350 osób.
7.2. Limit uczestników w biegu dla dzieci wynosi 50 osób w każdej kategorii wiekowej.
7.3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu. Druk
Pisemnej zgody rodziców wypełniany będzie w dniu zawodów podczas odbioru pakietu dla dziecka
wraz z weryfikacją danych osobowych opiekuna dziecka.
7.4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych, w tym śmierci. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że
uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
7.5. Zawodnik zwalnia organizatora z odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu, których dozna w
trakcie biegu, a które będą wynikiem wysiłku fizycznego, upadku, przewrócenia i tym podobnych.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem
biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
7.6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu
25.06.2022, przed rozpoczęciem biegu.
7.7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty
urodzenia, a osoby startujące dodatkowo w kategorii „honorowy krwiodawca” także dokument
potwierdzający to uprawnienie (legitymacja).
7.8. Udział w biegu jest bezpłatny.
7.9. Bieg odbywa się po trasie wyznaczonej przez Organizatora, za pomocą strzałek, taśm i drogowskazów.
7.10.
Organizator zapewni w trakcie biegu sędziego głównego zawodów oraz sędziów
pomocniczych. Sędzia główny zawodów rozstrzyga ewentualne nieprawidłowości.
7.11.
Sędzia główny zawodów posiada uprawnienie do zdyskwalifikowania zawodnika w przypadku:
a) Istotnego naruszenia przez zawodnika wyznaczonej trasy biegu.
b) Utrudniania przez zawodnika biegu innym uczestnikom.
8. Zgłoszenia.
8.1. Zgłoszenia do udziału w biegu prowadzone są w formie elektronicznej, na stronie
www.zapisyonline.pl
8.2. Elektroniczny panel zgłoszeń zostanie uruchomiony w dniu 13.06.2022r.
8.3. Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia 23.06.2022r. do godz. 18:00.
8.4. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w zapisach elektronicznych, organizator może dopuścić
możliwość zapisu bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia, w biurze zawodów.
8.5. Zgłoszenie do udziału w biegu wymaga zaakceptowania zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika.
9. Ochrona danych osobowych (RODO).

Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Promostrada Consulting Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952002,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej 525-289-49-62. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją Wydarzenia:
a) Przedstawicielem Administratora jest Igor Downar-Zapolski, adres e-mail: igor@promostrada.pl
b) Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia w dniu 25.06.2022, a także w
celach informacyjnych oraz promocyjnych za zgodą osoby poniżej podpisanej.
c) Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
d) Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane zostaną usunięte.
e) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Wydarzeniu.
f) Dane osobowe mogą być przekazywane
następującym odbiorcom: Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, 03-948 Warszawa ul. Saska 63/75, wpisane do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS0000125664, NIP: 113 18 28 970 oraz Ministerstwo Zdrowia RP.
g) Jako administrator Twoich danych, zapewniamy prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również
sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z
uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz
prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej
zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
h) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
i) Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji
międzynarodowej.

10. Organizator posiada prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszego Regulaminu.
11. Ewentualne uwagi i reklamacje dotyczące przebiegu Wydarzenia mogą być zgłaszane Organizatorowi w
formie pisemnej, na jego adres, do dnia 10.07.2022r. Uwagi i reklamacje przesłane po tym terminie nie będą
rozpatrywane.

