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Zasady / Regulamin 

 

1. Organizatorem imprezy pod nazwą 5. KAMIEŃSZCZAŃSKA DYCHA (zwany 

dalej „biegiem”) jest Gmina Kamieńsk z siedzibą w Kamieńsku ul.  Wieluńska 

50 partnerem imprezy Stowarzyszenie Aktywni Kamieńsk 

2. Aby wziąć udział w biegu należy dokonać rejestracji na stronie 

zapisy.inessport.pl 

3. Przebiegnij dokładnie 10.000 m. Przy czym musisz jednocześnie pamiętać, że 10 

km to minimalny i obowiązkowy dystans. Zgłoszenia poniżej tego dystansu nie 

będą brane pod uwagę w wynikach. 

4. Dystans 10 km można pokonać w dowolnym czasie w dniach 13 – 31 lipca 2020r. 

z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia. 

5. Bieg możesz rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną 

trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego 

Twój wynik.  

6. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu z 

aplikacji (np. Endomondo, Garmin, Suunto, Polar, Strava itp.) 

7. Po ukończeniu prześlij nam swój wynik – informacja o pokonanym dystansie i 

uzyskanym czasie na adres wyniki@inessport.pl 

8. Wynik należy przesłać najpóźniej do 01.08.2020r. do godz. 20:00 -  Wyniki 

nadesłane po tym terminie nie będą umieszczone w klasyfikacji końcowej. 

9. Na stronie www.wyniki.inessport.pl zamieszczane będą na bieżąco (do 24 h od 

otrzymania) rezultaty przesyłane przez uczestników wirtualnego biegu 5. 

Kamieńszczańska Dycha 

10. Zgłoszenie swojego biegu możesz wysłać tylko raz.  

11. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę. 

12. Pakiet (medal + komin) będziemy wysyłali do Was po 31 lipca w ciągu 7-14 dni. 

Pakiet będzie można odebrać również osobiście w Urzędzie Miejskim                               

w Kamieńsku we wskazanym terminie. (poinformujemy Was o tym wcześniej) 

13. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w momencie startu mają 

ukończone 16 lat. 

14. Każda osoba startująca w wirtualnym biegu, uczestniczy w nim na własną 

odpowiedzialność. 

15. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz 

zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. 
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16. Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty 

startowej w kwocie 25 zł 

• Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu 

internetowego Dotpay. 

• Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą 

należy dokonać opłaty startowej. 

• Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie 

zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności. 

• Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów 

bankowych i pocztowych. 

• Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku 

rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

• Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

imprezy. 

• Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny 

zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane 

dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po 

zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres 

mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata. 

• Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez 

podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa 

Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 

17. Organizator nie prowadzi klasyfikacji dla uczestników biegu  

18. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania wirtualnego biegu 

apelujemy o przestrzeganie zasad fair play, w szczególności o samodzielne 

pokonanie wskazanego dystansu 

19.  Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z 

tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu wirtualnego przyjmuje do 

wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 

naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym. 

20.  Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych i reklamowych. 
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21.  Dane osobowe uczestników biegu 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) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. 

22.  Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu 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. 

23.  Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione 

szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej 

24.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 

uniemożliwia udział w biegu wirtualnym. 

25. Wszystkich zawodników startujących w biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 
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Kamieńsk. 07.07.2020r. 


