Smolec, dnia 17 września 2020 r.

REGULAMIN
VIII Smoleckiej (za)Dyszki ONLINE, czyli biegu na dystansie 10 km organizowanego w aplikacji
Activy w sobotę 17 października 2020 roku

1. Cele imprezy
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako podstawowej formy aktywności ruchowej wśród
młodzieży i dorosłych. Umożliwienie sprawdzenia swoich wyników w porównaniu z innymi
Uczestnikami.

2. Opis wydarzenia
Uczestnicy biorą udział w VIII Smoleckiej (za)Dyszce ONLINE indywidualnie, w miejscu przez
siebie wybranym, w ramach ograniczeń czasowych określonych w niniejszym Regulaminie.
VIII Smolecka (za)Dyszka ONLINE nie stanowi wydarzenia organizowanego w jednym miejscu i
czasie, w szczególności nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.).

3. Organizatorzy
Organizatorem imprezy jest Towarzystwo Przyjaciół Smolca z siedzibą przy ulicy Wrzosowej 5A/2
w Smolcu, 55-080 Kąty Wrocławskie, KRS: 0000358419, REGON: 021283355, NIP: 896-150-36-57.

4. Termin, miejsce, dystans
Bieg odbędzie się w sobotę 17 października 2020 r. Uczestnik sam wybiera miejsce startu i mety,
a także przebieg trasy, z tym zastrzeżeniem, że jej długość wynosi 10 km. Organizator nie
zapewnia trasy VIII Smoleckiej (za)Dyszki ONLINE.
Uczestnik startuje w czasie wybranym przez siebie, przy czym Uczestnik zobowiązany jest
rozpocząć bieg nie wcześniej, niż o godzinie 00:01 w dniu 17.10.2020 r. i ukończyć bieg nie
później, niż o godzinie 23:59 w dniu 18.10.2020 r.
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5. Warunki uczestnictwa
Bieg ma charakter otwarty i jego uczestnikiem może zostać każda osoba, która do dnia
17 października 2020 r. ukończyła 16 lat. Warunkami udziału w biegu są:
 dokonanie rejestracji w serwisie http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy.html
 wniesienie opłaty startowej,
 pobranie, zainstalowanie oraz zarejestrowanie się w aplikacji Activy;
 dołączenie w aplikacji do biegu online (Smolecka (Za)Dyszka) przy pomocy 8-io
cyfrowego indywidualnego kodu wejścia (zostanie dosłany na kilkadziesiąt godzin przed
biegiem)

6. Zasady uczestnictwa
W celu udziału w VIII Smoleckiej (za)Dyszce ONLINE każdy Uczestnik musi posiadać w pełni
naładowany smartfon wyposażony w uruchomioną funkcjonalność ustalania jego lokalizacji (np.
z wykorzystaniem systemu GPS) z aktualną wersją aplikacji Activy, której pobranie i
zainstalowanie jest warunkiem uczestnictwa w VIII Smoleckiej (za)Dyszce ONLINE.
Uczestnik może w zastępstwie smartfona skorzystać z zapisu:
a. z aplikacji sportowej Strava po procesie połączenia konta z aplikacji Strava z aplikacją
Activy;
b. z aplikacji Garmin Connect po procesie połączenia kont z aplikacji Garmin Connect z
aplikacją Activy;
c. z aplikacji Polar Flow po procesie połączenia kont z aplikacji Polar Flow z aplikacją
Activy.
Uczestnik sam wybiera miejsce startu i mety, a także przebieg trasy, z tym zastrzeżeniem, że jej
długość wynosi 10 km. Organizator nie zapewnia trasy VIII Smoleckiej (za)Dyszki ONLINE.
Uczestnik może poruszać się wyłącznie o własnych siłach i na własnych nogach, bez użycia
jakichkolwiek urządzeń.
Przebyta trasa obliczana jest na podstawie danych lokalizacyjnych urządzenia Uczestnika w
ramach aplikacji Activy.
Pomiar czasu i przebiegniętego dystansu uruchamiany jest przez każdego Użytkownika
indywidualnie z wykorzystaniem aplikacji Activy.
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7.

Zgłoszenia i opłaty startowe

7.1. Zgłoszenia
Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną
do dnia 14 października 2020 r. (środa) dostępny na stronie internetowej:
http://www.zmierzymyczas.pl/zapisy.html
Zawodnicy, którzy nie wniosą opłaty startowej, nie pojawią się na liście startowej w trakcie
trwania zapisów. Tylko rejestracja poprzez formularz oraz jednoczesne wniesienie opłaty
startowej gwarantują wpis na listę startową. Po zamknięciu zapisów elektronicznych wszyscy
nieopłaceni zawodnicy są usuwani z bazy danych. Opłaty startowe dokonane z błędami, bez
podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą
honorowane i nie podlegają zwrotowi.
W biegu obowiązuje limit uczestników wynoszący 300 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku
wyczerpania limitu opłaconych zgłoszeń.

7.2. Opłata startowa
Opłatę startową należy uiścić, nie później niż do dnia 14 października 2020 r. w formie płatności
elektronicznej wg instrukcji wskazanych w formularzu zapisów elektronicznych.
Opłata startowa wynosi:
 35 zł
Opłata startowa nie może być scedowana na innego zawodnika i wpłacona nie podlega
zwrotowi.

8. Klasyfikacja końcowa i nagrody
8.1. Klasyfikacja
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:
 K16 - kobiety 16 – 19 lat,
 K20 - kobiety 20 – 29 lat,
 K30 - kobiety 30 – 39 lat,
 K40 - kobiety 40 – 49 lat,


K50 - kobiety 50 – 59 lat
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 K60+ - kobiety 60 i więcej lat,
M16 - mężczyźni 16 – 19 lat,
M20 - mężczyźni 20 – 29 lat,
M30 - mężczyźni 30 – 39 lat,






M40 - mężczyźni 40 – 49 lat,
M50 - mężczyźni 50 – 59 lat,
M60 - mężczyźni 60 – 69 lat,
M70+ - mężczyźni 70 i więcej lat.

Dodatkowa klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach:
 mieszkanki Smolca i Krzeptowa,
 mieszkańcy Smolca i Krzeptowa,
 biegaczki Night Runners,
 biegacze Night Runners,
 biegaczki Akademii Biegania,
 biegacze Akademii Biegania,
 zawodnicy STS Sokół Smolec.
O kwalifikacji do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia oraz miejsce zamieszkania.
Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu i przebiegniętego dystansu, uruchamiany przez każdego
Użytkownika indywidualnie z wykorzystaniem Aplikacji Activy.

8.2. Nagrody i dekoracja
Organizator nie przewiduje nagród w poszczególnych klasyfikacjach. Każdy uczestnik biegu
otrzyma pakiet po biegu z pamiątkowym medalem oraz gadżet. Pakiety będą do odbioru w
Biurze Obsługi Klienta w Smolcu, przy ulicy Wierzbowej 9, od 27 października 2020 r. (wtorek) w
godzinach pracy biura:
 Poniedziałek 7:30-15:30
 Wtorek 9:00-15:45
 Środa 9:00-15:45
 Czwartek 7:30-14:00
 Piątek 7:30-14:00
Uczestnicy, którzy odznaczą opcję wysyłki pakietu podczas rejestracji, otrzymają przesyłki do
paczkomatów.

9. Przepisy końcowe



Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe
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adekwatne do danej dyscypliny sportowej.
Zawodnicy uczestniczą w biegu na własną odpowiedzialność.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników podczas trwania imprezy.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w
materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są
ostateczne i niepodważalne.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w ramach VIII Smoleckiej (za)Dyszki
ONLINE nie zapewnia wydzielonej trasy lub jakiejkolwiek innej infrastruktury na potrzeby
jego realizacji, w tym punktów żywieniowych, opieki medycznej, jedzenia i picia,
oznaczenia startu i mety, itp.
Zobowiązania Organizatora ograniczone są do przekazania pakietów oraz zapewnienia
udostępnienia aplikacji Activy.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie będzie dokonywał
jakiejkolwiek dodatkowej weryfikacji osiągniętych rezultatów, zapisanych z
wykorzystaniem aplikacji Activy, będącej na potrzeby VIII Smoleckiej (za)Dyszki ONLINE
jedynym źródłem informacji w tym zakresie. Uczestnik akceptuje ponadto, że trasy
pokonywane przez poszczególnych Uczestników mogą różnić się od siebie w zakresie
trudności ich pokonania i możliwego do osiągnięcia czasu, a na osiągane wyniki może
mieć również wpływ czas startu i zakończenia biegu czy warunki atmosferyczne w
poszczególnych lokalizacjach.
Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady w działaniu aplikacji
Activy, niezależnie od ich przyczyn.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

10. Informacje dodatkowe
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Organizatorem biegu pod adresem
kontakt@smoleckazadyszka.pl
Serdecznie Zapraszamy
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