Regulamin Wirtualnego Wydarzenia:
OTWARCIE SEZONU ROLKOWEGO 2021 – POMOC DLA EMILKI
ORGANIZATOR

Organizatorem I Wirtualnego Łódzkiego Maratonu Rolkowego jest
Stowarzyszenie miłośników sportów wrotkarskich
„NA ROLKACH PRZEZ ŁÓDZKIE”
Karola Adamieckiego 1, 92-305 Łódź, Polska
Kontakt:
e-mail : biuro@maratonrolkowy.pl
Współorganizator:
„DROGA WOLNA” nieformalna organizacja promocji aktywności fizycznej
Kontakt:
e-mail: biuro@maratonrolkowy.pl
CELE IMPREZY





promocja i upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski,
promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
promowanie postawy pomagania i wspierania osób, które tego potrzebują.
20% z każdego pakietu startowego, zostanie przekazane na leczenie i rehabilitację Emilki ->
https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/emilia-migalska

WARUNKI UCZESTNICTWA

W wyścigu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę startową.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wyścigu pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób
niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby dorosłe.

ZASADY WYŚCIGU

1. Wyścig ma charakter wirtualny i ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez
uczestników w dowolnym miejscu na dystansie minimum 5 km. Będzie prowadzona klasyfikacja
generalna na podstawie ilości przejechanych kilometrów.
2. Po uruchomieniu zapisów, zostanie utworzona lista startowa, która będzie aktualizowana co 48
godzin, zawierająca następujące dane:
 imię i nazwisko uczestnika
 informację o dokonanej opłacie za udział w wyścigu
 klub (opcjonalnie)
 numer startowy

Po zakończeniu wyścigu – t.j. 04.05.2021 zostanie opublikowana na stronie
https://drogawolna.com/zawody-sportowe/otwarcie-sezonu-rolkowego-2021-pomoc-dla-emilki/
finalna lista z wynikami i klasyfikacją wszystkich uczestników.
3. W wyścigu można brać udział od 17.04.2021 r. do 03.05.2021 r.
4. Wyścig należy ukończyć na rolkach, wrotkach lub nartorolkach w ciągu 5 godzin od rozpoczęcia
jazdy.
5. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być
aplikacja w telefonie, zegarek z GPS’em. UWAGA! Ze względu na prowadzoną klasyfikację, która
finalnie pozwoli wyłonić zwycięzców, przesłany screen z aplikacji musi przedstawiać datę
przejazdu, czas pokonania dystansu oraz dystans . Screeny nie zawierające w/w danych, nie
będą akceptowane przez Organizatora. Po ukończeniu wyścigu uczestnicy proszeni są o
przesłanie zdjęć/screenów ze swoimi wynikami do dnia 03.05.2021 r. do godz. 23:59 na adres:
biuro@maratonrolkowy.pl
Organizator uznaje tylko raporty przesłane na w/w adres mailowy. Raporty przesłane inną
drogą (Messenger, komentarz na stronie facebookowej wydarzenia itp.) nie będą
rozpatrywane.
6. Akceptuje się tylko screeny, przedstawiające ciągłą jazdę. W przypadku kiedy Uczestnik prześle
Organizatorowi kilka screenów (nawet z tego samego dnia, z zakresu czasu 5 godzin), Organizator
przyjmie do finalnej klasyfikacji tylko 1 screen – dokumentujący najdłuższy przejazd.
7. Raz otrzymany drogą mailową raport/screen, Organizator uznaje za ostateczny. Przesłane kolejne
raporty z prośbą o zmodyfikowanie wyniku, nie będą brane pod uwagę.
8. Każdy uczestnik jest zobowiązany przesłać swój raport. W przypadku gdy uczestnicy będą jeździli
parami lub w większych grupach – każdy z nich musi przesłać swój raport, aby został on uznany
przez Organizatora. Raport wspólny dla kilku uczestników nie będzie rozpatrywany.

ZGŁOSZENIA, PAKIETY, OPŁATY

1. Zgłoszenia do wyścigu dokonuje się poprzez zakup wybranego pakietu startowego na stronie:
https://drogawolna.com/sklep/zawody-sportowe/pakiet-startowy-2/ od 12.04.2021 r. (godz. 20)
do dnia 02.05.2021 r. do godziny 23.59 włącznie. Opłaty przyjmowane są do 02.05.2021 r. do
godziny 23.59. Osoby, które dokonają przelewu (nie korzystając z opcji ‘Przelewy 24’ podczas
zakupu pakietu) w dniu 02.05.2021 r. zobowiązane są do przesłania potwierdzenia przelewu do
dnia 02.05.2021 r. do godz. 23:59 na adres: biuro@maratonrolkowy.pl
2. Pakiety nieopłacone do tego czasu, uznaje się za niewykupione i nie będą zrealizowane.
3. Jeśli płatność za wybrany pakiet zostanie zaksięgowana na koncie Organizatora po 02.05.2021 a
Organizator nie otrzyma wcześniej potwierdzenia przelewu, zostanie ona zwrócona na konto
nadawcy przelewu.
4. Koszt pakietu podstawowego to 39 zł, w ramach którego, uczestnik otrzymuje.
 Imienny numer startowy wysłany drogą mailową w formacie PDF
 Imienny dyplom dla każdego uczestnika, który ukończy wyścig na dystansie minimum 5 km, w
wymaganym limicie czasu 5 godzin, wysłany drogą mailową w formacie PDF
 Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy wyścig na dystansie minimum 5
km, w wymaganym limicie czasu 5 godzin, przesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej
przesyłką poleconą.
5. Koszt pakietu rozszerzonego to 85 zł, w ramach którego, uczestnik otrzymuje.
 Imienny numer startowy wysłany drogą mailową w formacie PDF
 Imienny dyplom dla każdego uczestnika, który ukończy wyścig na dystansie minimum 5 km, w
wymaganym limicie czasu 5 godzin, wysłany drogą mailową w formacie PDF
 Koszulkę techniczną, wyprodukowaną przez naszego Partnera – firmę Vertiss.

 Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy wyścig na dystansie minimum 5
km, w wymaganym limicie czasu 5 godzin, przesłany wraz z koszulką za pośrednictwem
Poczty Polskiej (Paczka +) lub opcją InPost paczkomat (do wyboru).
6. Pakiety nie podlegają zwrotowi. W przypadku nieukończenia wyścigu na dystansie minimum 5 km
lub nieprzesłania do Organizatora (do dnia 03.05.2021 r.) raportu pokonania dystansu minimum 5
km lub w przypadku gdy udział uczestnika nie będzie zgodny z regulaminem, uczestnik nie
otrzyma medalu ani dyplomu. W takiej sytuacji opłata startowa, nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy, którzy wybrali pakiet rozszerzony, otrzymają koszulkę bez medalu i dyplomu.

Podane ceny pakietów startowych obejmują ich wysyłkę na terenie Polski. Na prośbę uczestnika jego
pakiet może być wysłany zagranicę. Dopłata za tego typu koszt wysyłki będzie ustalana z
uczestnikiem drogą mailową indywidualnie i będzie ona zależna od kraju wysyłki oraz aktualnego
cennika Poczty Polskiej, firmy InPost oraz DPD.

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

1. Organizator zobowiązuje się po otrzymaniu przelewu uczestnika za pakiet startowy do:
 przesłania imiennego numeru startowego drogą mailową w formacie PDF (przypięcie numeru
startowego podczas wyścigu nie jest obligatoryjne)
 przesłania drogą mailową w formacie PDF imiennego dyplomu dla każdego uczestnika, który
ukończy wyścig na dystansie minimum 5 km w wymaganym limicie czasu 5 godzin
 Pakiet podstawowy - wysłania medalu w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Organizatora potwierdzenia ukończenia wyścigu do każdego uczestnika, który ukończy wyścig
na dystansie minimum 5 km w wymaganym limicie czasu 5 godzin. Wysyłka pierwszych
medali rozpocznie się najpóźniej 17.05.2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej - listem
poleconym ekonomicznym.
 Pakiet rozszerzony - wysłania w terminie do 45 dni od daty otrzymania przez Organizatora
potwierdzenia ukończenia wyścigu, medalu oraz koszulki do każdego uczestnika, który
ukończy wyścig na dystansie minimum 5 km w wymaganym limicie czasu. Wysyłka
pierwszych zestawów (medal + koszulka) rozpocznie się najpóźniej 24.05.2021 r. za
pośrednictwem Poczty Polskiej (Paczka +) lub opcji InPost Paczkomat
Wysyłki medali i zestawów (medal + koszulka) będą się odbywały w kolejności zgodnej z otrzymanymi
przez Organizatora wpłatami za udział.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora imprezy, dla potrzeb utworzenia listy startowej oraz na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach informacyjnych i reklamowych.
2. Dane osobowe uczestników wyścigu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem
danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w wyścigu obejmuje także
publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w
której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli
Informacyjnej
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wyścigu.
6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy Otwarcie Sezonu
Rolkowego 2021 – pomoc dla Emilki - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

