REGULAMIN
Biegów młodzieżowych rozgrywanych w ramach 6. GDAOSK MARATONU
ORGANIZATOR
1) Organizatorem biegów młodzieżowych (dalej „Biegi”) jako imprez towarzyszących w ramach 6. Gdaosk
Maratonu (dalej „Impreza”) jest Gdaoski Ośrodek Sportu, 80-221 Gdaosk, ul. Traugutta 29 (dalej
„Organizator”).
CEL
1) Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród rodzin, jako najprostszej formy rekreacji.
2) Promocja Miasta Gdaoska w Polsce i na świecie.
TERMIN, MIESJCE, TRASY
1) Biegi odbędą się w dniu 17.04.2021 r. w Gdaosku. Start i meta znajdują się w Centrum WystawienniczoKongresowym AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdaosk (dalej „AMBEREXPO”).
2) Uczestnikiem danego Biegu (dalej „Uczestnik”) może byd tylko osoba niepełnoletnia do 15 roku życia,
której rodzic lub opiekun prawny (dalej „Opiekun”) dokonał zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się
na Stronie Internetowej www.gdanskmaraton.pl (dalej „Strona internetowa”) oraz terminowo uiścił opłatę
wpisową.
3) Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Imprezy bądź Biegów, przy czym Uczestnik,
zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej
Imprezy www.gdanskmaraton.pl nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Imprezy. Dokonanie zmian
w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązao
w stosunku do Uczestnika.
4) Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania Imprezy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że realizacja Imprezy nie leży w interesie publicznym.
5) Godziny startu poszczególnych Biegów, będą podane w harmonogramie Imprezy dostępnym na Stronie
internetowej.
6) Szczegółowa trasa każdego z Biegów zostanie opublikowana na Stronie Internetowej.
7) Trasa i godzina startu każdego z Biegów może ulec zmianie na skutek wystąpienia przyczyn niezależnych od
Organizatora, które mogą mied wpływ na bezpieczeostwo Uczestników.
ZGŁOSZENIA
1) Zgłoszenia do Biegów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie
Internetowej www.gdanskmaraton.pl w zakładce „biegi dla dzieci” do dnia 31 marca 2021 r.
2) Zgłoszenie Uczestnika do Biegu poprzez formularz zgłoszeniowy może byd dokonane jedynie poprzez
Opiekuna. Sprawdzenie tożsamości osoby zgłaszającej oraz okoliczności czy rejestracji dokonał Opiekun
nastąpi w momencie odbioru pakietu startowego.
3) Za złożenie zgłoszenia uważa się rejestrację poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej
www.gdanskmaraton.pl i wpływ na konto Organizatora opłaty wpisowej.
4) Istnieje możliwośd osobistego zapisania opiekuna Uczestnika na Bieg w Biurze Imprezy w dniu 16.04.2021
roku w godzinach jego otwarcia, przy czym Organizator zastrzega limit pięddziesięciu nowo zapisanych
osób w ten sposób. Decyduje kolejnośd zgłoszeo w Biurze Imprezy.
5) Organizator ustala łączny limit uczestników wszystkich Biegów na 500 osób.
6) O udziale w Biegu decyduje kolejnośd zgłoszeo.
7) Udział w Biegu jest płatny i wynosi 20 zł (dziesięd złotych) lub 30 zł (dwadzieścia złotych), tryb jej dokonania
określają postanowienia OPŁATA WPISOWA.
8) Uczestnik może wziąd udział tylko w jednym Biegu.
9) Organizator zastrzega sobie możliwośd przekazania dodatkowych pakietów startowych dla zaproszonych
gości.
OPŁATA WPISOWA

Strona 1 z 6

1) Opłata wpisowa za udział w Biegu, w wysokości 20 zł musi zostad wniesiona i zaksięgowana na rachunku
bankowym Organizatora do dnia 31.03.2021 r. Za datę zapłaty uważa się datę uznania opłaty wpisowej na
rachunku bankowym Organizatora. W sytuacji braku uznania wpłaty w terminie wskazanym w niniejszym
punkcie zgłoszenie Uczestnika zostanie anulowane.
2) Potwierdzeniem wpłynięcia opłaty wpisowej w terminie do 31.03.2021 r. jest pojawienie się nazwiska
Uczestnika na „liście zawodników z potwierdzoną płatnością” w portalu rejestracyjnym na Stronie
Internetowej.
3) Podczas zgłoszenia uczestnictwa w Biurze Imprezy opłata wpisowa wynosi 30 zł (płatnośd możliwa TYLKO
gotówką!).
4) Numery startowe zostaną nadane Uczestnikom po zakooczeniu przyjmowania zapisów.
5) Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego
z winy poczty lub banku.
6) Opłata wpisowa nie podlega przepisaniu na inny rok Biegów lub Imprezę.
7) Opłata wpisowa podlega zwrotowi wyłącznie, gdy Biegi nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie
Organizatora lub w przypadku w przypadku zaistnienia siły wyższej.
UCZESTNICTWO
1) W Biegu mogą wziąd udział wyłącznie Uczestnicy zgłoszeni do udziału zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
2) Każdy Uczestnik Biegu musi posiadad pisemną zgodę Opiekuna. Opiekun podczas odbioru pakietu
startowego musi dostarczyd osobiście lub podpisad w Biurze Imprezy „Zgodę Rodziców/ Opiekunów
prawnych na udział dziecka/ podopiecznego w Biegu”. Wzór w/w zgody stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu.
3) Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem startowym jest okazanie przez Opiekuna
zgłoszonego Uczestnika w Biurze Imprezy dokumentu tożsamości Opiekuna.
4) Biuro Imprezy będzie się mieścid w Hali B AMBEREXPO i będzie oznakowane.
5) Odbiór pakietu startowego jest możliwy jedynie w Biurze Imprezy, które będzie czynne w dniach
16-17 kwietnia 2021 roku w godzinach podanych w harmonogramie Imprezy dostępnym na Stronie
Internetowej.
6) Podczas Biegów obowiązują następujące kategorie z podziałem na płed:
a. do 3 lat – 100m (uczestnicy urodzeni od 1 stycznia 2018r.)
b. 4-5 lat – 200m (uczestnicy urodzeni od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r.)
c. 6-7 lat – 400m (uczestnicy urodzeni od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2015r.)
d. 8-9 lat – 800m (roczniki uczestnicy urodzeni od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r.)
e. 10-11 lat – 1000m (uczestnicy urodzeni od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r.)
f. 12-13 lat – 1500m (uczestnicy urodzeni od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2009r.)
g. 14-15 lat – 1500m (uczestnicy urodzeni od 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2007r.)
7) Nie ma możliwości zapisu Uczestnika do kategorii innej, niż wynikającej z roku urodzenia.
8) W kategorii do 3 lat Uczestnik biegnie obowiązkowo z Opiekunem.
9) W kategorii 4-5 lat obecnośd Opiekuna nie jest obowiązkowa. Starsi uczestnicy biegną samodzielnie.
10) Ze względów bezpieczeostwa start z dzieckiem w wózku nie jest dopuszczalny.
POMIAR CZASU
1) Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
2) Pomiar czasu odbywa się za pomocą bezzwrotnych chipów umieszczonych w numerach startowych.
3) Zabrania się odklejania chipów od numerów startowych.
4) Oficjalnym czasem ukooczenia każdego z Biegów jest czas brutto.
KLASYFIKACJE I NAGRODY
1) Podczas Biegów w kategoriach wiekowych do 3 lat oraz 4-5 lat nie prowadzi się klasyfikacji. Wyniki
w postaci osiągniętego czasu zostaną podane według nazwisk Uczestników w kolejności alfabetycznej
na Stronie Internetowej.
2) Podczas Biegów w kategoriach 6-7 lat i starszych Uczestnicy, którzy zajęli miejsca I-III, w kategorii
dziewczynek i chłopców, otrzymają puchary. Odbiór nagród może nastąpid wyłącznie podczas kooczącej
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zawody ceremonii wręczenia nagród. Wręczenie nagród odbędzie się na scenie w Hali B AMBEREXPO,
po przekroczeniu mety przez ostatniego Uczestnika ostatniego z Biegów.
3) Wszyscy Uczestnicy, którzy ukooczą Bieg otrzymują na mecie pamiątkowe trofeum.

PRZEBIERALNIE, DEPOZYT
1) Przebieralnie i depozyt dla Uczestników znajdowad się będą w Hali C AMBEREXPO w oznakowanych
miejscach.
2) Depozyt czynny będzie w dniu Biegu od godziny 9:00 do godziny 14:00.
3) Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy oznaczone naklejką z numerem startowym, którą zapewnia
Organizator.
4) Wydawanie depozytu odbywad się będzie na podstawie numeru startowego.
5) W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy Uczestnika pozostawione w depozycie zostaną wydane
za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika lub Opiekuna.
6) Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności
za rzeczy pobrane przez inną osobę.
7) Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
POSTANOWIENIA KOOCOWE
1) Wszystkich Uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników i Opiekunów wywiadu,
robienia im zdjęd i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne i wykorzystania tych materiałów
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3) Zapisując dziecko do udziału w Biegu Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku
oraz wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania
i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania
do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom Imprezy w celu
ich promocji w kontekście udziału w Imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach
Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
4) Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków
podnoszących wydajnośd fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom
zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem
wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega
sobie możliwośd niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5) Opiekun może wyrazid zgodę na wykorzystanie podanych przez niego w procesie rejestracji danych
osobowych na potrzeby przesłania informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na
wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Opiekunowi przysługuje prawo do wycofania takiej
zgody i może to zrobid w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
Wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu.
6) Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie
z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U.2019.1781 t.j. Organizator nie
będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7) Każdy Uczestnik Biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki
piersiowej. Numer startowy musi byd widoczny. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkowad
będzie dyskwalifikacją.
8) Opiekun wyraża zgodę podanie danych osobowych dziecka/podopiecznego w postaci imienia nazwiska,
miejscowości oraz roku urodzenia na publicznie dostępnej liście startowej.
9) Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas Imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów
medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego Imprezy. Decyzje
podjęte przez obsługę medyczną co do udziału Uczestnika w Biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec
Uczestnika.
10) Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie Biegu.
11) Opiekun oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia Uczestnika wpisane
przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
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12) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy
Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na Imprezę i powrotu z Imprezy.
13) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane
z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za, rzeczowe
i majątkowe szkody Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.
14) Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza,
że Opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopieo ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
dziecka/podopiecznego w Biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwośd odniesienia obrażeo ciała
i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie
zdecydował się podjąd to ryzyko.
15) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialnośd cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej,
wyłącznej winy innym Uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim.
16) Uczestnicy i Opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu oraz
regulaminu
obiektu
AMBEREXPO.
Podpis
Opiekuna
na
formularzu
zgłoszeniowym
do Imprezy potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz ich pełną akceptację przez
Opiekuna i Uczestnika Imprezy.
17) Nieznajomośd Regulaminu Imprezy nie zwalnia Uczestnika i Opiekuna z zasad określonych przez
Organizatora w w/w dokumencie.
18) Uczestnikowi nie wolno korzystad z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów
w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty Uczestnikowi przez osoby nieuczestniczące Biegu, biegnące
z Uczestnikiem lub jadące na rowerze. Wyjątek stanowi obligatoryjna asysta opiekuna w trakcie Biegu.
19) Protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 19.04.2021 r. (poniedziałek) do godziny 15:00
na adres mailowy: info@gdanskmaraton.pl Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane
merytorycznie. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin.
20) Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 26.04.2021 r. do godziny 15:00.
21) Organizator zabrania Uczestnikom i Opiekunom sprzedaży odebranych pakietów startowych oraz zamiany
chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji.
22) Każdego Uczestnika obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.
23) Organizator nie wysyła pakietów startowych na adres Uczestnika. Odbiór pakietów startowych odbywa się
wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
24) Uczestnicy i Opiekunowie mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceo służb
porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników. Organizator ma prawo usunąd z terenu
Imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Imprezy lub zachowują się niezgodnie
z Regulaminem oraz przepisami PZLA.
25) Organizator dołoży wszelkich starao, aby przed Biegiem i w jego trakcie przekazywad wszelkie informacje
przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeo
elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszed komunikaty Organizatora i sędziego głównego.
26) Na trasie Biegów przebywad mogą jedynie Uczestnicy, obsługa Imprezy, Opiekunowie podczas Biegu
w kategorii do 3 lat i w kategorii 4–5 lat oraz pojazdy uprzywilejowane i posiadające przepustkę
Organizatora.
27) Regulamin może byd w każdym czasie zmieniony przez Organizatora. O treści zmiany Regulaminu Uczestnik
zostanie powiadomiony przez Organizatora najpóźniej na 24 godziny przed jej wprowadzeniem, poprzez
umieszczenie przez Organizatora informacji na Stronie Internetowej.
28) W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
29) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Imprezy.
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Załącznik numer 1 – Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:

……………………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka / podopiecznego )
W Biegu młodzieżowym w ramach Imprezy 6. Gdaosk Maraton, która odbędzie się w dniu 17.04.2021 r. w Gdaosku (zwaną
dalej Imprezą), organizowanej przez Gdaoski Ośrodek Sportu z siedzibą w 80-221 Gdaosk, ul. Traugutta 29 (zwanym dalej
GOS )
Oświadczam, że:


znany mi jest cel, charakter, program i Regulamin Imprezy,



u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwwskazao zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniad
lub uniemożliwid jego udział w Biegu.

Ponadto:
1)

2)

3)

wyrażam nieodpłatną zgodę na wielokrotne wykorzystywanie przez GOS, wizerunku naszego
1
podopiecznego/dziecka utrwalonego na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie Imprezy bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, w ramach działao
promocyjnych i marketingowych GOS, w szczególności poprzez umieszczenie w Internecie. Upoważniamy GOS do
wyłącznego decydowania o formie, miejscu i czasie rozpowszechnienia wizerunku małoletniego oraz zestawienia z
innymi wizerunkami. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, jednak wizerunek
małoletniego może byd rozpowszechniany wyłącznie w sposób nienaruszający dóbr osobistych małoletniego w szczególności poprzez przedstawianie go w negatywnym świetle, w sposób obraźliwy, obsceniczny lub
zniesławiający, zniekształcenie jego wizerunku lub wkomponowanie w inny obraz, który może naruszad dobre
obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2019 poz.1231 t.j.
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego dla potrzeb związanych
z organizacją i promocją imprez Organizatora oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu
do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą
sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Oświadczam, że zostałem poinformowany,
że administratorem danych osobowych jest Gdaoski Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdaosk,
wyrażam zgodę podanie danych osobowych dziecka/podopiecznego w postaci imienia nazwiska, miejscowości
oraz roku urodzenia na publicznie dostępnej liście startowej.

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

złożone dnia ……………………………………………w …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………………………………

1

Niepotrzebne skreślić
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(podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór zgody
Gdaosk, dnia …………………………………….
……………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………
(adres e-mail)
ZGODA OPIEKUNA
Ja niżej podpisany, ………………………………………
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną lub telefonicznie na podane przeze mnie dane,
w tym w szczególności na adres e-mail, informacji handlowych od Gdaoskiego Ośrodek Sportu z
siedzibą w Gdaosku, przy ul. Traugutta 29 – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdaoska. Oświadczam, że
zostałem poinformowany, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.*
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Gdaoski Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdaosku, przy
ul. Traugutta 29 – jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdaoska treści, dotyczących oferty Gdaoskiego
Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdaosku, przy ul. Traugutta 29 – jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdaoska
na podany przeze mnie adres e-mail, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne*

……………………………………………………………
(imię i nazwisko)
*Dla wyrażenia zgody niezbędne jest zaznaczenie kwadratu poprzez postanowienie znaku „X”.
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