Regulamin imprezy charytatywnej – Gramy dla Kamila !!!

I. CEL IMPREZY
1. Pomoc i wsparcie Kamila Janika w powrocie do pełni sił i zdrowia
II. ORGANIZATORZY Imprezy
Klub Biegacza Biała Biega przy wsparciu Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej Michała Litwiniuka.
III. TERMIN I MIEJSCE
Impreza charytatywna – Gramy dla Kamila odbędzie się 9 marca 2019 r. godz. 15.30
w hala Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej ul. Sportowa 7
IV. Konkurencje, program minutowy
W czasie Imprezy rozegrane zostaną 2 konkurencje
1. Mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami :
Klubu Biegacza Biała Biega ,,KB Biała Biega & Przyjaciele ‘’ a
Kamil Dream Team ,, Kamil Dream Team & Przyjaciele ‘’
Drużyna może liczyć 30 osób, zmian dokonywać będą trenerzy poszczególnych ekip.
Na boisku w momencie meczu w jednej z drużyn przebywać może maksymalnie 6 osób wraz z
bramkarzem. Ustalamy że zmiany odbywać się będą na bieżąco, bez konieczności zgłaszania
takowych sędziom.
Mecz rozegrany zostanie w formule 4 kwart, każda po 15 minut z przerwami po 10 minut a po
dwóch kwartach przerwa wyniesie 20 minut w których to rozegrane zostaną mistrzostwa świata w
biegu w płetwach.
2. Mistrzostwa Świata w biegu w płetwach na dystansie 101 metrów
Mistrzostwa rozegrane zostaną na długości boiska w hali SP nr 3 na dystansie 101 metrów.
Start wspólny z wyznaczonej linii startu na znak wydany przez sędziego metodą …ustną.
Organizatorzy nie zapewniają płetw do tej konkurencji, każdy zgłaszający się uczestnik musi sam
sobie zorganizować płetwy. Dozwolony jest start w maskach, z butlami tlenowymi w strojach
dowolnych zakrywających najważniejsze części ciała( bez niepotrzebnej golizny )
3. Program minutowy imprezy
15.30 - Otwarcie imprezy
15.40 - Wielki Mecz 1 and 2 kwarta
16.30 - Mistrzostwa Świata w Biegu w płetwach na 101 metrów
16.40 - Wielki Mecz 3 and 4 kwarta
Mecz gramy w układzie 4 kwarty po 15 minut.
17.25 - Konkurs rzutów karnych

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. Impreza ma charakter otwarty .
2. W Meczu Charytatywnym prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 09 marca 2019 roku
ukończą 12 lat, w mistrzostwach w biegu na płetwach prawo startu mają osoby, które najpóźniej do
dnia 09 marca 2019 roku ukończą 7 lat
3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego i
wniesienie opłaty startowej .Przekazanie prawidłowo wypełnionego Formularza odbywa się w formie
elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.Time2go.pl
4. Zgłoszenia internetowe zostaną zamknięte 07 marca 2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą
możliwe jedynie przed startem w biurze zawodów.
VI. OPŁATY
1. Uczestnik imprezy ponosi koszty opłaty startowej. Opłata startowa wynosi :
A. Zawodnik drużyny piłki nożnej – 50 PLN
B. Zawodnik uczestniczący w mistrzostwach świata w biegu w płetwach – 15 PLN
B. Kibic – 15 PLN
VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
1. W ramach opłaty startowej zawodnik drużyny piłki nożnej otrzymuje:
- pakiet startowy składający się z koszulki wybranej drużyny i butelki wody mineralnej lub kompotu z
mirabelek
2. W ramach opłaty startowej zawodnik startujący w biegu w płetwach otrzymuje:
- kawał świetnej zabawy i kilka zdjęć do odszukania na portalach internetowych
3. W ramach opłaty startowej kibic otrzymuje:
- kawał świetnej zabawy i niech się cieszy i kibicuje razem z innymi
VIII. DANE OSOBOWE
1. Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLUB Biegacza Biała Biega, adres:
ul. Stacyjna 4 a, 21-500 Biała Podlaska
b) Kontakt z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: bialabiega@gmail.com
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji w tym rejestracji i
uczestnictwa w imprezie, a także promocji zawodów i ich relacji w mediach.
d) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do pozyskania
tych danych na podstawie przepisów prawa
e) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa,
i zostaną usuniętą dwa dni po imprezie
f) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.
g) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do UODO.
h) Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania tych
danych osobowych

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas imprezy.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu.
3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych.
4. Uczestnicy podpisują własnoręcznie w Biurze Zawodów oświadczenie o braku
przeciwwskazań do udziału w Imprezie.
5. Regulamin imprezy będzie ogólnodostępny w internecie pod adresem www.Time2go.pl,
oraz w dniu imprezy w biurze zawodów przy stoliku Organizatorów.
6. Uczestnik rejestrują się na imprezę akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego
zmian.

