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§1[Wstęp]
Niniejsze zasady określają ogólne warunki udziału w biegach, organizowanych przez Stowarzyszenie
DobczyckiKlubBiegaczazsiedzibąwDobczycach,ul.Piastowska16,32-410Dobczyce.

§2[Rejestracja]
1.

Udział w biegu należy zgłosić elektronicznie, za pośrednictwem właściwej strony internetowej.
Zgłoszenieuważasięzadopełnionewmomenciezaksięgowaniaopłatystartowej.

2.

Osoba, która zgłasza swój udział w biegu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, przyjmuje do wiadomości, iż ma możliwość wglądu do treści tych danych oraz ich
modyfikowania. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez
Organizatora, tworzenia list startowych oraz publikowania wyników biegu. Podanie danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uczestnictwawbiegu.

3.

W dniu rozgrywania biegu zgłaszający swój udział powinien okazać dokument tożsamości i
podpisaćstosowneoświadczenia.

4.

Uczestnik w dniu biegu powinien mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do
czynnościprawnych.

5.

Uczestnik powinien posiadać odpowiednie przygotowanie do biegu oraz być świadomym jego
specyfiki, ponadto powinien wykazać się zdolnością samodzielnego radzenia sobie, a także
przewidywaniazagrożeńmogącychwystąpićnatrasiebiegu.
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§3[Opłatastartowa]
1.

Opłatastartowaniemożebyćprzeniesionanainnąosobęzwyjątkiem§3punkt4.

2.

W przypadku, jeśli wysokość opłaty startowej uzależniona jest od momentu jej uiszczenia,
wówczas o wysokości opłaty startowej decyduje data dokonania opłaty, a nie data wypełnienia
formularzazgłoszeniowego.

3.

Aby skorzystać z rabatu dostępnego na stronie xrun.io należy uiścić opłatę startową w jednym
przelewiezawszystkiebieginaktóreosobasięzapisała.
Wysokośćrabatuwynosi:

4.

a.

5%przyopłacieza2
biegi

b.

10%przyopłacieza3biegi

c.

20%przyopłacieza4biegi

Dokonując opłaty startowej za grupę osób powyżej 4. W przypadku rezygnacji członka
opłaconej grupy z udziału w biegu. Osoba, która dokonała opłaty startowej, ma prawo w
każdym opłaconym biegu przenieść jedną opłatę startową na inną osobę, którą sama wskaże.
Przeniesienie opłaty należy zgłosić w formie pisemnej na adres e-mail kontakt@xrun.io.
Zgłoszenie powinno być wysłane z adresu e-mail podanego przy rejestracji, ponadto powinno
ono zawierać imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu osoby rezygnującej (zgodnie z
danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym) oraz imię, nazwisko, miejscowość osoby na
którąmabyćprzeniesionaopłata
startowa.

5.

Osoba, która dokonała opłaty startowej za bieg, może otrzymać zwrot 40% zapłaconej kwoty,
jeśliw
nieprzekraczalnymterminie14dniprzeddatąbieguzgłosiswąrezygnację.

6.

Osoba, która ubezpieczyła swoją opłatę startową na stronie www.xrun.io. może otrzymać zwrot
100% zapłaconej kwoty, jeżeli w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed datą biegu zgłosi swą
rezygnację.
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7.

Rezygnację z biegu należy zgłosić w formie pisemnej na adres e-mail kontakt@xrun.io.
Zgłoszenie rezygnacji powinno być wysłane z adresu e-mail podanego przy rejestracji, ponadto
powinno ono zawierać imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu osoby rezygnującej
(zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym), a także numer rachunku
bankowego, na który przelany zostanie zwrot opłaty. Zwrot opłaty następuje w terminie do 14
dni,liczącoddniaotrzymaniazgłoszeniaorezygnacji.

§4[Bieg]
1.

Warunkiemuczestnictwawbiegujestpunktualnestawieniesięwmiejscujegorozpoczęcia.

2.

W czasie trwania biegu, pod groźbą dyskwalifikacji, uczestnik powinien stosować się do
regulaminu, jak również do poleceń wydanych przez Organizatora oraz osoby odpowiedzialne
zabezpieczeństwo.

3.

Wtrakciebiegunależyporuszać
sięwyłączniepotrasiewskazanejprzezOrganizatora.

4.

Numer startowy musi być noszony przez uczestnika biegu na klatce piersiowej lub brzuchu, w
takisposób,abybyłwidocznyprzezcałyczastrwaniazawodów.

5.

Uczestnik biegu znajdujący się na drodze publicznej, zobowiązany jest stosować się do
przepisówustawyprawooruchudrogowym.

6.

Uczestnik biegu zobowiązany jest ukończyć bieg w określonym przez organizatora limicie
czasu. Uczestnik znajdujący się na trasie biegu, po upływie przewidzianego limitu czasu winien
zdjąćnumerstartowyiprzerwaćbieg.

§4[Postanowieniakońcowe]
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1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji regulaminu biegu oraz do jego
zmian, o których jest zobowiązany poinformować osoby zgłoszone. Komunikaty o zmianach w
regulaminiepojawiaćsiębędąna
stronieinternetowejwłaściwegobiegu.

2.

Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora własnego
wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją i promocją
imprez Organizatora. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności
wykorzystania wizerunku uczestnika poprzez opublikowanie wykonanych fotografii i filmów w
relacjach z biegów i materiałach promocyjnych, a także wykorzystania wykonanych fotografii i
filmów w celu ich powielania i przetwarzania, pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre
imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie
jestograniczonaczasowoaniterytorialnie.

3.

Uczestnik biegu startuje na własne ryzyko oraz odpowiada za swoje działania lub zaniechania,
któreskutkowaćmogąnaruszeniempraworazbezpieczeństwainnychosób.

4.

Organizator, osoby współpracujące z organizatorem, a także osoby zaangażowane w
jakikolwiek sposób w organizację oraz przeprowadzenie biegu nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za możliwe straty osobowe lub majątkowe mogące powstać przed
biegiem,wtrakcie,orazpobiegu.

5.

Uczestnik biegu zrzeka się od osób, o których mowa w §4 pkt. 4 niniejszego regulaminu, prawa
dodochodzeniajakichkolwiekroszczeń.

6.

Organizatornieponosiodpowiedzialnościzacennerzeczypozostawionewdepozycie.

7.

Protesty należy zgłaszać Organizatorowi do 30 minut po zakończeniu biegu, po uprzednim
wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Protest będzie rozpatrzony w ciągu 1 godziny. W
przypadkuuznaniaprotestuzauzasadniony,wadiumbędziezwrócone.

8.

W przypadku zaistnienia okoliczności wyjątkowych, skutkujących koniecznością odwołania
biegu, w szczególności wówczas, gdy prawidłowa i bezpieczna organizacja zaplanowanego
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wydarzenia sportowego w wyznaczonym dniu okaże się niemożliwa, organizator zastrzega
sobie prawo do odwołania biegu, o czym niezwłocznie poinformuje osoby zgłoszone.
Uiszczonaopłatastartowawprzypadkuodwołaniabiegujestzwracanawcałości.
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