Regulamin
MORORUN
1. Wirtualny Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego
15 sierpnia 2020 r.
I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji.
2. Upowszechnienie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych
i zawodowych.
3. Promocja Aleksandrowa Łódzkiego oraz całego województwa.
4. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego
i okolic.
5. Upamiętnienie 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej oraz Święta Sił
Zbrojnych RP.
II. ORGANIZATORZY
1. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim — Organizator.
2. Honorowy patronat — Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
3. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej — Partner.
III. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS BIEGU
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2020 r. w dowolnym, wybranym przez
Zawodnika miejscu.
2. Długość półmaratonu wynosi 21,0975 km, przy czym Organizator przyjmuje za
właściwy dystans dla Biegu 21,1 km.
3. Zawodnik może pokonać dystans 21,1 km w dowolnym terenie, przy zachowaniu
zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. W Biegu obowiązuje limit 100 Zawodników.
2. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz
https://tinyurl.com/ychf4e4u
3. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 9 lipca 2020 r., od godz. 12:00 do dnia 31
lipca 2020 r., do godzin. 12:00. Po tym terminie zgłoszenie nie będzie możliwe.
4. Po wysłaniu zgłoszenia Zawodnik otrzyma od Organizatora wiadomości zwrotną z
potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia oraz numerem konta, na jakie trzeba uiścić
opłatę startową.
5. Opłata startowa wynosi 25 zł (opłata w całości przekazana zostanie na leczenie Pani
Magdaleny Kwiatkowskiej — nauczycielki z Rąbienia, gm. Aleksandrów Łódzki).
6. Każdy Zawodnik będzie miał 24 godziny na dokonanie opłaty – brak wniesienia
opłaty skutkuje anulowaniem zgłoszenia zawodnika.
V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu
ukończą 18 lat.
2. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.
3. Każdy Zawodnik zobowiązany jest do rejestracji swojego biegu dowolnym
urządzeniem pokazującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość
przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.
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4. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę.
5. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu lub zrzucie ekranu.
Uczestnik powinien przebiec jak najbliżej dystansu 21 km i 100 m, jednocześnie
pamiętając, że 21,1 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu.
6. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
VI. NADSYŁANIE INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW BIEGU I OGŁOSZENIE
WYNIKÓW
1. Po ukończeniu Biegu Zawodnik przesyła swój wynik na adres mailowy:
bieg@aleksandrow-lodzki.pl (w przesłanym mailu prosimy o dołączenie zdjęcia lub
zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem
oraz zdjęcia Zawodnika w trakcie lub po biegu).
2. Wynik swojego biegu należy nadesłać najpóźniej do 17 sierpnia do godz. 12.00.
3. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki, a następnie
opublikuje je zbiorczo na stronie www.aleksandrow-lodzki.pl, oraz na profilu fb
Organizatora najpóźniej do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00.
VII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe koszulki i medale.
2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają
pamiątkowe trofeum.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród
w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich zawodników obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do
przestrzegania zasad fair play. Prosimy o samodzielne pokonanie dystansu biegiem.
3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania.
4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio,
gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O
zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. 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.
8. Zawodnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne
powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje
na własną odpowiedzialność; przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia
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obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym. Ponadto z udziałem w biegu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej
chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem
nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego.
Załącznik nr 1
MORORUN — 1. Wirtualny Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki
sposób będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070
Aleksandrów Łódzki.
1) W celu uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, może się
Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie
Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim pod adresem e-mail: iod@aleksandrowlodzki.pl, pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Urząd Miejski w
Aleksandrowie Łódzkim, plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki z adnotacją
„inspektor ochrony danych”.
2) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisów na 1. Wirtualny
Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego oraz przez okres jego trwania.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od
zakończenia biegu, zaś w zakresie udzielonej zgody na upowszechnienie wizerunku
do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku
do przetwarzanych danych.
5) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana
danych narusza przepisy prawa.
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla
dokonania zapisu na bieg oraz jego realizacji. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w zapisach na bieg.
7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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