1 października 2017
Kampus AWFiS w Gdańsku

REGULAMIN 4. SZTAFETY FIRM
I. ORGANIZATORZY i PARTNERZY
Organizatorem 4. Sztafety Firm jest Stowarzyszenie RowerOver („Organizator”).
Pełne dane adresowe Organizatora podane są na stronie internetowej www.sztafetafirm.org
Bieg sztafetowy jest realizowany w partnerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku („AWFiS”).
II.FORMUŁA, TERMIN I MIEJSCE
4. Sztafeta Firm odbędzie się w dniu 1 października 2017 roku na terenie Kampusu AWFiS w Gdańsku.
4. Sztafeta Firm to bieg sztafetowy na dystansie 15 km ( 2 x 2,5 km oraz 2 x 5 km).
Każda zgłoszona drużyna liczy maksymalnie 4 zawodników reprezentujących jedną firmę/ instytucję.
Drużyna ma do pokonania 2 dystanse o długości 2,5 km oraz 2 dystanse o długości 5 km.
Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Startowym w godzinach 9.00-11.00.
Ceremonia otwarcia z przemarszem olimpijskim rozpocznie się o godzinie 11.00.
Starty sztafet będą odbywały się w grupach startowych w godzinach 12.00-12.30.
Ogłoszenie wyników i dekoracja medalistów przewidywane jest na godzinę 14.30.
Piknik Firmowy trwać będzie w godzinach 10.00 – 17.00
Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy
starcie/mecie.
W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją
zmianę powinny bez zbędnej zwłoki opuścić strefę zmian.
Trasa biegu jest wyłączona z ruchu kołowego i pieszych.
Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora, służb zabezpieczających trasę biegu oraz
służb mundurowych.
Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu.
Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut.
Sztafeta zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach: M ( tylko mężczyźni), K (tylko kobiety), MIX
(kobiety i mężczyźni - dowolna kombinacja).
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III. WARUNKI UCZESTNICTWA
W 4. Sztafecie Firm mogą wziąć udział osoby, które przed wyczerpaniem limitu miejsc dokonały
zgłoszenia drużyny i do wyznaczonej daty dokonały opłaty startowej (liczy się dzień wpływu środków
na rachunek Organizatora).
Sztafeta musi składać się z osób powyżej 18 roku życia.
Limit drużyn wynosi 250 drużyn. O dopuszczeniu na listę startową decyduje kolejność wypełnienia
formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do
prowadzenia listy rezerwowej.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Każdy zawodnik oświadcza na piśmie, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności
za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu,
niezwiązane z jego ustawową odpowiedzialnością jako Organizatora biegu.
Zawodnicy zobowiązani są do startu w strojach pozwalających na identyfikację drużyny
z reprezentowaną firmą (koszulki z logotypem, nazwą Firmy lub inne kreatywne wariacje na temat).
Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę. Elementy te nie mogą zasłaniać
numeru startowego.
Przebieralnia i przechowalnia odzieży będą znajdować się w okolicy startu/mety w budynkach AWFiS.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatora oraz
na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach,
deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia
wydanego przez Organizatora.
Niedozwolony jest bieg z psem.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
Zgłoszenia uczestnictwa drużyny w 4. Sztafecie Firm dokonuje jej kapitan poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.sztafetafirm.org.

Rejestracja uczestników zostanie uruchomiona 8 maja 2017 roku, o godzinie 12:00.
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Za zgłoszenie uważa się kompletne wypełnienie przez kapitana drużyny internetowego Formularza
Zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej. W Formularzu Zgłoszeniowym kapitan drużyny podaje
dane dotyczące zgłaszanych zawodników.
Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń
stanowiących m.in. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
Wzór Oświadczeń Zawodników dostępny jest na stronie internetowej zawodów.
Każdy zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny indywidualny i czytelny podpis pod
oświadczeniami, a następnie przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest
przekazać oryginały Oświadczeń Zawodników do Organizatora w celu otrzymania pakietu startowego
dla całej drużyny.
Opłata startowa wynosi 300 złotych netto od drużyny lub 380 złotych netto ze strefą namiotową.
Do opłaty doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Opłatę startową należy wnosić przelewem na rachunek bankowy:
10 1440 1387 0000 0000 1375 3498
Stowarzyszenie RowerOver, 81-771 Sopot, Grunwaldzka 52/19
Organizator będzie akceptował tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.
Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnik (firma) zgłaszający drużynę akceptuje
fakturę VAT wystawioną w formie elektronicznej.
Faktury pro forma wystawiane będą w oparciu o dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i
wysyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu. Ewentualne prośby o faktury pro forma w
formie drukowanej lub faktury zbiorcze będą ustalane z kapitanami indywidualnie na ich prośbę
mailową lub telefoniczną.
Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną
sztafetę.
W ramach opłaty startowej każda drużyna otrzymuje pakiet startowy, na który składa się:


numer startowy – 4 sztuki



pałeczka sztafetowa – 1 sztuka



lunchbox dla drużyny



trofeum sportowe dla każdej drużyny



miejsce ekspozycji banera reklamowego na trasie biegu
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Pakiety startowe drużyn startujących w III Sztafecie Firm odbierają wyłącznie kapitanowie drużyn
w Biurze Startowym, pod warunkiem uprzedniego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego on-line,
a także po okazaniu:


oświadczeń Zawodników podpisanych przez każdego z zawodników,



dokumentu tożsamości kapitana drużyny,

Umiejscowienie Biura Startowego oraz godziny ich otwarcia podane zostanie w osobnym
komunikacie na stronie internetowej zawodów.
Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów
startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.
Istnieje możliwość zmiany zawodnika wchodzącego w skład drużyny. W tym celu kapitan drużyny
zgłasza taką zmianę mailowo lub osobiście w Biurze Startowym. Warunkiem koniecznym zmiany
zawodnika jest dostarczenie Organizatorowi wszystkich danych nowego zawodnika, a nadto
przekazanie oryginału Oświadczenia Zawodnika podpisanego przez nowego zawodnika.
Po odbiorze pakietów startowych przez kapitana drużyny zmiana zawodnika jest niedopuszczalna.
Ostateczna kolejność startu zawodników danej sztafety ustalana będzie przez kapitana drużyny
w biurze startowym. Po odebraniu pakietów startowych zmiany nie będą możliwe.

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Drużyny, które ukończą 4.Sztafetę Firm otrzymają pamiątkowe trofeum sportowe.
Bieg ma charakter rekreacyjno-sportowy. Klasyfikacja drużyn będzie prowadzona w kategorii M, K,
MIX oraz indywidualna w kategorii M i K na dystansie 2,5 km oraz M i K na dystansie 5 km.
Za zajęcie miejsc I-III w biegowej klasyfikacji generalnej drużyn w poszczególnych kategoriach: M, K,
MIX , biegowej indywidualnej w kategorii K i M na dystansie 2,5 km oraz 5 km przewidziane są trofea
sportowe.
Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas netto.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgłaszając się do Sztafety Firm, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego każdy
z uczestników drużyny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych
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w celu zrealizowania Sztafety Firm oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie i publikację swojego
imienia i nazwiska, nazwy drużyny oraz wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach,

reklamach, materiałach wizualnych, na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych i innej
działalności organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów (bez dodatkowego
wynagrodzenia).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w III Sztafecie Firm
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Uczestnikom 4. Sztafety Firm, którzy podali swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie.
Uczestnik sztafety wyraża zgodę na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia,
nazwiska oraz nazwy drużyny na liście startowej oraz na liście z wynikami.
Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o
Ochronie Danych Osobowych jest Organizator.
Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów
organizacji 4. Sztafety Firm.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkich uczestników 4.Sztafety Firm obowiązuje Regulamin.
Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy
zobowiązując się do ich respektowania.
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora,
przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części (lub w całości) lub
jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji drużyny.
Protesty dotyczące ewentualnych wątpliwości związanych z pomiarem czasu można zgłaszać w
formie pisemnej w Biurze Startowym, w dniu zawodów najpóźniej do godziny 11:30.
Nieznajomość regulaminy 4. Sztafety Firm nie zwalnia uczestnika z zasad określonych przez
Organizatora w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Gdańsk, 25 kwietnia 2017 r

