Regulamin Sztafety Rodzinnej
rozgrywanej w ramach 9. Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca SP

I. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Propagowanie więzi międzypokoleniowej i wzmacnianie więzi rodzinnych.
3. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w dziewiątą rocznicę jego tragicznej śmierci w
katastrofie smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę,
kulturę i sport.
II. Organizator
1. Organizatorami są:
Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III Sobieskiego
114, 60-688 Poznań; tel/fax: (61) 823 40 41, www.poznan.pijarzy.pl,
e-mail: poznan@pijarzy.pl;
Współorganizator: Poznański Oddział Stowarzyszenia Parafiada im. o. Józefa Jońca,
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NIP: 9721260434, os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań,
www.parafiada.poznan.pl, e-mail: kontakt@parafiada.poznan.pl
2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej www.biegjonca.pl . Kontakt z Organizatorem: biuro@bieg-jonca.pl

III. Termin i miejsce zawodów
1. Bieg sztafetowy (drużynowy) pod nazwą Sztafeta Rodzinna odbędzie się dnia 5 kwietnia
2019r. (piątek) i jest jedną z konkurencji 9. Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca SP
2. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego
114 oraz fragment trasy biegu na terenie osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.
IV. Uczestnictwo i zasady rozgrywania biegu sztafetowego:
1. Drużynę tworzą 3 osoby z jednej rodziny, najbliżej spokrewnione (dzieci, rodzice,
dziadkowie)
2. W drużynie muszą być reprezentowane co najmniej dwa pokolenia lub nawet mogą to
być trzy pokolenia.
3. W składzie drużyny obowiązkowo musi być:
- co najmniej jedno dziecko,
- co najmniej jeden dorosły,
- co najmniej jedna kobieta/dziewczynka.
4. Nie ma żadnych ograniczeń wieku dla dorosłych uczestników, przy obowiązkowej
różnicy co najmniej jednego pokolenia pomiędzy członkami drużyny.
5. W skład drużyny mogą wejść dzieci, które spełniają następujące kryteria wiekowe:
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- dziecko młodsze: M/K urodzone w r. 2009 lub później
- dziecko starsze: M/K urodzone w r. 2004 lub później.
6. Jeśli w sztafecie startuje rodzeństwo (2 dzieci + dorosły) to tylko jedno dziecko może być
starsze, czyli urodzone w latach 2004- 2008. Drugie dziecko musi być z r. 2009 lub młodsze.
Wystartować może także dwoje młodszych dzieci, czyli z r. 2009 i młodszych.
Jeśli w sztafecie startuje jedno dziecko (+ 2 dorosłych) to dziecko musi być urodzone w r.
2009 lub później.
7. Organizator nie określa dolnej granicy wieku dla dzieci. Dziecko startujące w sztafecie
musi być zdolne przebiec samodzielnie dystans 500 m.
8. Każdy z uczestników ma do pokonania dystans 500 m (jedna pętla)
9. Start/meta dla sztafet znajdują się w miejscu startu/mety wszystkich innych biegów
podczas zawodów.
10. Pomiędzy linią mety i startu zostanie wyznaczona strefa zmian- strefa przekazania pałeczki
sztafetowej. Tylko w tej oznaczonej strefie musi zostać przekazana pałeczka pomiędzy
członkami drużyny. Nie zastosowanie się do tej zasady skutkuje dyskwalifikacją drużyny.
11. Kolejność startów członków sztafety: obowiązkowe jest zachowanie zasady, że na
ostatniej zmianie biegnie najmłodszy członek sztafety.
12. Zawodnicy mają obowiązek startu z numerami startowymi przypiętymi i widocznymi z
przodu koszulki.
V. Pomiar czasu
1. Elektroniczny pomiar czasu odbywa się za pomocą chipa umieszczonego w pałeczce
sztafetowej.
2. Pałeczki będą wydawane w Biurze Zawodów razem z pakietami startowymi.
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3. Sztafety na czas biegu otrzymają pałeczki od organizatora, odpowiednio oznaczone
numerem zgodnym z numerem startowym drużyny.
4. Dyskwalifikację drużyny spowoduje: bieg bez pałeczki sztafetowej, przekazanie pałeczki
poza strefą zmian, przekazanie pałeczki osobie spoza drużyny, brak zwrotu pałeczki
Organizatorowi po zakończeniu biegu, uszkodzenie pałeczki- demontaż chipa.
5. Po zakończeniu konkurencji pałeczki należy oddać wolontariuszom w strefie mety.
6. Każdy zawodnik z pałeczką musi przebiec przez linię mety, na której znajduje się mata do
pomiaru czasu.
VI. Zgłoszenia i opłaty startowe
1. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 29.03.2019 do godz. 23.59 (piątek) lub do
wyczerpania limitu.
2. Warunkiem rozegrania zawodów jest zgłoszenie się minimum 6 drużyn.
3. Limit zgłoszeń wynosi 30 drużyn.
4. Organizator może zwiększyć limit zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie internetowej.
5. Zgłoszenia do biegu sztafetowego dokonuje kapitan drużyny wyłącznie drogą
elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl
6. Za zgłoszenie drużyny uważa się zapisanie drużyny (kompletne wypełnienie przez kapitana
drużyny internetowego formularza zgłoszeniowego) i uiszczenie opłaty
startowej.
7. Opłata startowa za całą sztafetę wynosi 20 zł i nie podlega zwrotowi.
8. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez płatności
elektroniczne (Przelewy24.pl) podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia
finalizacja zgłoszenia do biegu.
9. Zapisane drużyny będą widoczne na liście startowej.
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10. Zmiany w składzie lub nazwie drużyny możliwe są do dnia 29 marca 2019 r. Zmiany te
wprowadza kapitan drużyny samodzielnie, po zalogowaniu się do formularza zapisów
przy użyciu indywidualnego kodu otrzymanego podczas procesu zapisu drużyny.
11. Pakiety startowe drużyn kapitanowie odbierają w Biurze Zawodów. Przy odbiorze
pakietów kapitan powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
12. Pakiet startowy drużyny zawiera: numery startowe, agrafki, zwrotną pałeczkę sztafetową
oraz medal po biegu. Natomiast dodatkowo w pakiecie startowym koszulkę i bon na
posiłek otrzymują tylko zawodnicy biorący udział wyłącznie w sztafecie i nie
zgłoszeni do biegu indywidualnego.
13. Organizator nadaje numery startowe poszczególnym drużynom.

VII. Klasyfikacja i nagrody
1. Prowadzona będzie tylko klasyfikacja generalna sztafet.
1. Za miejsce I – III w klasyfikacji generalnej sztafet nagrodami są: puchar i upominek
(upominki- tylko w przypadku pozyskania sponsorów).
VIII. Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 925 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.5.2016 r.) informujemy,
iż Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeń lub innych przekazanych przeze Ciebie
dobrowolnie dokumentach, będą wykorzystane i przetwarzanie przez Zespół Szkół Zakonu
Pijarów w siedzibą w Poznaniu na osiedlu Jana III Sobieskiego 114 o numerze NIP: 9721141511
oraz przez Poznański Oddział Stowarzyszenia Parafiada im. o. Józefa
Jońca (Poznań, os. Jana III Sobieskiego 114, NIP: 9721260434) w celu uczestnictwa w imprezie.
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Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych, aby zawrzeć umowę i
wypełnić jej warunki, uwzględniając w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z
biegów, wykonanie rozliczeń finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym
konkursów.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w
przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku
w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Zespół Szkół Zakonu Pijarów
(Poznań, os. Jana III Sobieskiego 114, NIP: 9721141511)

oraz przez Poznański Oddział

Stowarzyszenia Parafiada (Poznań, os. Jana III Sobieskiego 114, NIP: 9721260434) oraz na
nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przekazywanie mu za pomocą poczty elektronicznej oraz
sms informacji o zawodach Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych są: Zespół Szkół Zakonu Pijarów, z siedzibą na
os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, NIP: 9721141511 oraz Poznański Oddział
Stowarzyszenia Parafiada z siedzibą na os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, NIP:
9721260434
2. Twoje dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu
Twojego uczestnictwa w imprezie Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy).
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Twoje dane będą więc przetwarzane, aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, uwzględniając
w szczególności: publikację list startowych oraz wyników z biegów, wykonanie rozliczeń
finansowych, przeprowadzenie działań marketingowych, w tym konkursów.
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej – jeśli jest to konieczne,
abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom:
– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
– innym odbiorcom danych np. serwisom płatności elektronicznych, bankom.
4. Twoje dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z
obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych. W takim przypadku odpowiednie żądanie prosimy wysłać na adres
biuro@bieg-jonca.pl
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą
przetwarzania Twoich danych osobowych.
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7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w
imprezie Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca
8. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu.
*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

IX. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich zawodników uczestniczących w zawodach obowiązują zasady opisane w obu
regulaminach: Regulaminie Biegu i Regulaminie Sztafety Rodzinnej. Zawodnicy są
zobowiązani zapoznać się z treścią obu regulaminów oraz ich przestrzegać.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem zgody na
przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem zgody na
publikację własnego wizerunku w związku z promocją biegu.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji
obu regulaminów zawodów.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz
stosowania się do poleceń służb mundurowych i służb porządkowych, biegacze podczas
uczestnictwa w zawodach są zobowiązani do poruszania się wyłącznie na wyznaczonej
trasie biegu.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Kontakt w sprawie zgłoszeń: zapisy@bieg-jonca.pl
Kontakt z Organizatorem: biuro@bieg-jonca.pl
Organizatorzy

