REGULAMIN BIEGU SGGW 2022
1. Organizatorzy
Organizatorami BIEGU SGGW 2021 są:
a. Akademicki Związek Sportowy Warszawa
b. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego,
Kontakt dla uczestników:
e-mail: warszawa@azs.pl
Korespondencyjnie: Akademicki Związek Sportowy Warszawa ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa
2. Termin i miejsce
a. BIEG SGGW odbędzie się 15 maja 2022 r. na terenie „starej części” Kampusu SGGW
przy ul. Nowoursynowskiej 166.
b. Harmonogram:

15 maja 2022 (niedziela)
10.00 – 11.30 – biuro zawodów, odbiór pakietów startowych biegi dzieci
10.00 – 13.00 – biuro zawodów, odbiór pakietów startowych bieg główny
12.00 – Start biegu dzieci z rocznika 2015 i młodszych (dystans ok. 200m)
12.15 – Start biegu dzieci z roczników 2010-2014 (dystans ok. 400m)
12.30 – Start biegu dzieci z roczników 2005-2009 (dystans ok. 1km)
13.00 – Dekoracja najlepszych w biegach dzieci
13.30 – Start biegu głównego na dystansie ok. 5 km. Trasa o charakterze przełajowym.
14.15 – Dekoracja zwycięzców biegu głównego

3. Uczestnictwo
a. Udział w wydarzeniu jest płatny:


Biegi dzieci: 20 PLN



Bieg Główny: 30 PLN

b. Prawo startu w biegu na dystansie 5km mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 15 maja
2022 r. ukończą 16 lat.
c. Wszyscy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
d. Każdy uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Biegu.
e. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu po dostarczeniu pisemnej zgody
rodzica/opiekuna (załącznik nr 1). Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną
weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
f. W skład pakietu startowego wchodzi: numer startowy wraz z chipem pomiaru czasu,
gadżet sportowy, a po biegu medal pamiątkowy oraz napój.
4. Zgłoszenia
a. Zgłoszenie do udziału w Biegu jest możliwe poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, dostępnego na stronie https://online.datasport.pl/zapisy/portal/
b. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 11.05.2022 r. lub po wyczerpaniu się miejsc.
Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów,
pod warunkiem dostępności miejsc.
c. Limit uczestników:
- Bieg Główny na 5km – 400 osób
- Biegi dla dzieci – 150 osób (łącznie we wszystkich kategoriach)
d. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku
wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie 4c

5. Depozyty
a. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym
miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku
zgubienia

przez

uczestnika

numeru

startowego,

Organizator

jest

zwolniony

z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę.
Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz
dokumentów.
b. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni
w namiotach (lub wewnątrz budynku) na terenie wydarzenia.

6. Limit czasu
a. Uczestników biegu głównego na dystansie 5km obowiązuje limit czasu wynoszący
60 minut, liczony od strzału startera.
b. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do
przerwania biegu i zejścia z trasy.

7. Klasyfikacje i wyniki
a. W biegu na dystansie 5km obowiązywać będą klasyfikacje:


Generalna (kobiet/mężczyzn)



SGGW- studenci, pracownicy, absolwenci (kobiet/mężczyzn)



Mieszkańców Ursynowa (kobiet/mężczyzn)



Klasyfikacje wiekowe:
K/M 20 (16-29)
K/M 30 (30-39)
K/M 40 (40-49)
K/M 50 (50-59)
K/M 60+

b. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
c. Nieoficjalne wyniki Biegu zostaną zamieszczone na stronie https://online.datasport.pl/
d. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 16 maja 2022 r.
do godz. 20.00 na adres mailowy warszawa@azs.pl Protesty będą rozpatrywane w ciągu
48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu
20 maja 2022 r.
e. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu
do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
f. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
8. Opłaty:
a. opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne podczas rejestracji.
b. opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

9. Nagrody
a. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Bieg SGGW 2022 otrzymają na mecie pamiątkowe
medale.

b. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, miejsc I – III
w klasyfikacji SGGW kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacji Mieszkańców Ursynowa kobiet
i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych
przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
d. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników,
nie

stanowią

w

terminie

późniejszym

podstawy

do

otrzymania

nagród.

10. Ochrona danych osobowych
a. Administratorem danych osobowych gromadzonych od uczestników na podstawie ich
zgody na potrzeby przeprowadzenia zawodów sportowych będzie firma Datasport
ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.
b. Administratorem danych osobowych, gromadzonych od uczestników na podstawie ich
zgody

na

potrzeby

przeprowadzenia

zawodów

sportowych,

zgodnie

z Rozporządzeniem 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 są:


Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą: ul. Szpitalna 5/19 00-031
Warszawa;



firma Datasport z siedzibą: ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój



Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

c. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach. Każda osoba,
której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania
oraz żądania ich usunięcie lub ograniczenia przetwarzania.
d. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji
imprez

Organizatora,

wyłonienia

zwycięzców

biegu

oraz

przyznania

i wydania nagród.
11. Zasady bezpieczeństwa związane z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19
a. Wszystkie wprowadzone zasady bezpieczeństwa są zgodne z przepisami obowiązującymi
na dzień przeprowadzenia zawodów i w przypadku ich zmiany, zasady te zostaną
odpowiednio dopasowane, do czego organizator ma obowiązek.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zawodników pod kątem zaszczepienia
przeciwko COVID-19. Przekazanie organizatorowi przez zawodnika informacji o przyjęciu
szczepionki jest dobrowolne i odbywa się na etapie zapisów. Podanie informacji nie
warunkuje uczestnictwa w biegu na etapie zapisów. Może mieć jednak wpływ
na uczestnictwo/brak uczestnictwa w zawodach w przypadku zmian przepisów
obowiązujących w kraju, do których organizator ma obowiązek się dostosować.
c. W przypadku wystąpienia sytuacji, kiedy przepisami prawa krajowego zostanie
zmniejszony limit uczestników, organizator zobowiązuje się do zwrotu opłaty startowej
pomniejszonej o prowizje operatora płatności. Decyduje kolejność wpływu opłaty startowej
na konto.
d. W przypadku wystąpienia sytuacji, kiedy przepisy prawa krajowego uniemożliwią (zakażą)
organizacji biegu, organizator zobowiązuje się do zwrotu wszystkim uczestnikom opłaty
startowej pomniejszonej o prowizje operatora płatności.
e. Wszystkie ewentualne zwroty środków w ww. sytuacjach będą dokonywane na konto,
z którego wpłynęły.
f. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na dworze pod namiotem lub w przypadku złych
warunków atmosferycznych wewnątrz budynku.
g. Środki bezpieczeństwa zostaną dostosowane do regulacji obowiązujących na dzień
przeprowadzenia biegu.
12. Postanowienia końcowe
a. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na nieograniczone
terytorialnie 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, udostępniania sponsorom oraz partnerom
Biegu SGGW 2022 w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania
i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie,
na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.
c. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty,
bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla

oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek
nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji
biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
d. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmującymi
rywalizację podczas biegów ulicznych i przełajowych.
e. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
f. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem
Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Organizator nie
odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
g. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli
którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane
za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia
(w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

