DOGOŃ MIKOŁAJA
1. CEL
Celem wydarzenia „Dogoń Mikołaja” jest, z jednej strony, rywalizacja sportowa, a z drugiej
strony, niesienie pomocy osobom potrzebującym.
Organizatorzy chcą zmotywować uczestników do podjęcia wyzwania sportowego, pomimo
niesprzyjających okoliczności związanych z pandemią. Uprawianie sportu jest teraz
szczególnie potrzebne, ponieważ pomaga w realizowaniu założeń zdrowego stylu życia w
wymiarze fizycznym oraz psychicznym, dzięki poprawie kondycji fizycznej oraz redukcji
napięcia i stresu.
Jednocześnie wydarzenie ma na celu wspieranie osób potrzebujących, których sytuacja
życiowa i społeczna jest bardzo trudna, szczególnie w dobie pandemii. W ramach wydarzenia
zebrana zostanie kwota, która zasili akcję „1000 paczek dla potrzebujących wrocławian”.
2. ORGANIZATOR
Fundacja WROACTIV we Wrocławiu
PARTNERZY:
- data sport
- Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA
- Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ
3. TERMIN I DYSTANSE
Bieg odbywać się będzie w terminie 1-7.12.2020 r. Bieg ma charakter indywidualny. Rywalizacja
pomiędzy uczestnikami odbędzie się na podstawie przesłanych przez nich za pośrednictwem internetu
wyników. Uczestnicy są zobowiązani do pokonania w powyższym terminie dystansu 5 lub 10 km w
dowolnym miejscu w Polsce lub za granicą. Każdy uczestnik zobowiązany jest pokonać trasę zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi rządu dotyczącymi COVID 19. Podczas zawodów nie obowiązuje limit
czasu.
4. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu dokonują zgłoszenia poprzez formularz znajdujący się na
stronie internetowej: https://www.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5893 . Opłata
powinna być dokonana online bądź tradycyjnego na konto: Fundacja WROACTIV, 97 2490 0005 0000
4530 1549 0594 do dnia 7.12.2020.
Podczas dokonywania zgłoszenia zawodnik wybiera dystans oraz pakiet podstawowy lub rozszerzony.
Pakiet podstawowy – 15,00 zł (dla obu dystansów) zawierać będzie:
•

numer startowy (do pobrania),

•

klasyfikację generalną (komunikat na stronie Organizatora),

•

klasyfikację w kategoriach wiekowych i innych prowadzonych w trakcie wydarzenia,

•

galerię zdjęć udostępnianych przez zawodników,

•

wirtualny medal (do pobrania),

•

certyfikat (do pobrania),

•

mapę trasy biegu,

•

profil wysokościowy z danymi: suma podbiegów i przewyższeń.

Pakiet rozszerzony – 85,00 zł (dla obu dystansów, możliwy wybór tylko medalu lub koszulki) zawierać
będzie:
•

numer startowy (do pobrania),

•

klasyfikację generalną (komunikat na stronie Organizatora),

•

klasyfikację w kategoriach wiekowych i innych prowadzonych w trakcie wydarzenia,

•

galerię zdjęć udostępnianych przez zawodników,

•

wirtualny medal (do pobrania),

•

certyfikat (do pobrania),

•

mapę trasy biegu,

•

profil wysokościowy z danymi: suma podbiegów i przewyższeń,

•

medal odlewany i koszulkę z długim rękawem (wraz z kosztami przesyłki) – patrz
załącznik nr 1.

5. POMIAR CZASU:
Każdy uczestnik zapewnia pomiar czasu we własnym zakresie. Ranking zawodów tworzony będzie na
podstawie przesłanych plików w formacie GPX z popularnych aplikacji lub urządzeń typu: Endomondo,
Strava, Garmin, Suunto, Polar itd.
Aby wynik został uwzględniony, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie dodać wynik
wybierając odpowiedni dystans oraz załączyć zdjęcie wyniku z zegarka lub urządzenia pomiarowego,
potwierdzające uzyskany rezultat, w terminie do 9.12.2020. Można także załączyć zdjęcia. Mile
widziane są relacje w wydarzeniu „Dogoń Mikołaja” znajdującym się na facebooku.
6. Zasady uczestnictwa:
•

W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat w dniu 1.12.2020 r.

•

•
•

Aby wynik został uwzględniony, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie dodać
wynik wybierając odpowiedni dystans oraz załączyć zdjęcie wyniku z zegarka lub urządzenia
pomiarowego, potwierdzające uzyskany rezultat.
Przebiegnięty dystans nie może być krótszy niż, odpowiednio, 5 lub 10 km.
Akceptowany jest tylko jeden wynik (nie ma możliwości poprawiania biegu).

7. Klasyfikacja:
Open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach:

Kobiety
16-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60 lat i więcej

K-20
K-30
K-40
K-50
K-60

M-20
M-30
M-40
M-50
M-60
M-70

Mężczyźni
16-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat
70 lat i więcej

Ponadto zostanie również uwzględniona klasyfikacja zgłoszonych klubów.
8. Nagrody
•

Każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom w formie elektronicznej oraz wirtualny medal do
pobrania (medal odlewany otrzymają te osoby, które podczas zgłoszenia wybrały Pakiet
rozszerzony).

9. Postanowienia końcowe
•

•

•

•

Osoby biorące udział w wydarzeniu podczas zapisów wpłacają dowolną kwotę, która w całości
zostanie przekazana Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA w ramach akcji „1000
paczek dla potrzebujących wrocławian”. Suma zebranych środków zostanie podana na stronie
Organizatora w terminie 7 dni od zakończenia imprezy.
Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Zwracamy
uwagę na zachowanie zasad fair play oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy
pokonują trasę samodzielnie (niedopuszczalne jest pokonanie dystansu na rolkach, rowerze
lub inny sposób niż własne nogi).
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy, tworzonych przez Organizatora i
Partnerów.
Medale odlewane wraz z koszulką będą wysyłane w terminie 14 dni roboczych od zakończenia
biegu. W przypadku braku lub źle podanego adresu w panelu zgłoszeń, zawodnik jest
zobowiązany do przesłania Organizatorowi uzupełnionych danych w terminie 3 dni roboczych
od dnia zakończenia biegu. Po tym terminie przesyłka przechodzi na własność Organizatora.

Wrocław, 12.11 .10.2020r.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 RODO, Fundacja WROACTIV informuje, iż:
1. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres
zamieszkania, nr tel. będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniu i promocji tej
imprezy przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, wyrażona
poprzez złożenie swojego podpisu pod niniejszą informacją;
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja WROACTIV we Wrocławiu, pl. Legionów 17/7,
50-047 Wrocław;
3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Uczestnikowi biegu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym
momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji biegu lub przez okres
przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestnictwa w biegu pn. „Dogoń Mikołaja”.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do
zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej organizacji Wydarzenia, w szczególności firmie
ubezpieczeniowej, prowadzącej zapisy, pomiar i opracowanie wyników wydarzenia.

Załącznik nr 1 - Pakiet rozszerzony

