SZTAFETA FIRMOWA
W KRAINIE DOBREJ ENERGII

I. ORGANIZATORZY I PARTNERZY:
Organizator:
- Fundacja Edukacji i Rozwoju
Współorganizatorzy:
- Kraina Dobrej Energii
- Safety Logistics sp. z o.o.
- Triathlonowa Legnica
Patronat :
- pan Przemysław Bożek - Prezes Zarządu LSSE S.A.
Sponsor generalny:
- Kraina Dobrej Energii
Partnerzy
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
- Casa Poltino
- Macron – Janusz Hreczany
- Body Balance Centrum tlenoterapii hiperbarycznej
II. CEL IMPREZY:
1. Promocja aktywności fizycznej i rekreacji, w szczególności biegania.
2. Promocja Krainy Dobrej Energii jako miejsca przyjaznego dla sportu i rekreacji.
3. Promocja zdrowego stylu życia.
III. TERMIN i MIEJSCE:
1. Sztafeta odbędzie się 19 czerwca 2022 r (niedziela).
2. Rozpoczęcie sztafety o godz.11.00
3. Impreza odbędzie się w Krainie Dobrej Energii w Jezierzanach.
IV. DYSTANS

1. Bieg sztafetowy rozgrywany jest na dystansie czterech pętli wokół jeziora w Krainie
Dobrej Energii (4 x 1450 m).
2. Każdy uczestnik pokonuje jedną pętlę, która rozpoczyna się i kończy w strefie
zmian wyznaczonej przez organizatora.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZTAFECIE.
1. W Sztafecie mogą wziąć udział drużyny, które zgłosiły się mailowo na adres
Fundacji Edukacji i Rozwoju FEiR (biuro@feir-legnica.pl) oraz dokonały opłaty
startowej.
2. Sztafeta powinna składać się z czterech osób, dowolnej płci, które najpóźniej
w dniu biegu ukończyły 18 rok życia. Sztafeta samodzielnie ustala skład.
3. Zawodnicy powinni być przedstawicielami/pracownikami firmy, pod nazwą której
zostali zgłoszeni.
4. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
5. Z jednej firmy może się zgłosić dowolna liczba drużyn.
6. Limit miejsc wynosi 50 drużyn.
7. O kolejności zgłoszeń decyduje moment wpływu opłaty startowej na rachunek
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu startujących
drużyn.
8. Organizator zapewnia umieszczenie informacji w mediach społecznościowych na
temat pierwszych 20 firm, które wystawiły do biegu swoją sztafetę/sztafety.
9. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków, dlatego też w interesie uczestnika jest indywidualne ubezpieczenie się.
10. Każdy zawodnik oświadcza, 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. Zawodnik oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw
wobec Inicjatora, Organizatora oraz Współorganizatora za powstanie ewentualnych
szkód (w zdrowiu i/lub mieniu) i następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych
podczas biegu.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. Poprzez
stawienie się na linii startu, każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia
zezwala mu na udział w biegu i uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność oraz
zapoznał się z regulaminem.
12. Każda drużyna ustanawia KAPITANA DRUŻYNY.
13. Kapitan drużyny, poza podpisaniem i złożeniem swojego Oświadczenia, jest
zobowiązany zebrać od zawodników swojego zespołu własnoręcznie i czytelnie
podpisane Oświadczenia. Wzór Oświadczeń zawodników dostępny będzie w biurze

Fundacji lub wysłany mailem w odpowiedzi na zgłoszenie. Wydrukowane i podpisane
Oświadczenia należy przekazać Organizatorowi podczas odbierania pakietu
startowego zespołu.
14. Odbiór pakietów startowych nastąpi w dniach 16 (czwartek) oraz 17 (piątek)
czerwca 2022 w godzinach 10:00 – 17:00 w siedzibie Fundacji FEiR w Legnicy, ul.
Okrzei 10.
15. W szczególnych przypadkach (po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem)
będzie możliwość odebrania pakietów startowych w dniu zawodów w Biurze
Zawodów w okolicy startu, pomiędzy godz. 9.30 – 10.00.
16. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione
przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej.
17. Cała drużyna powinna być ubrana w JEDNAKOWE koszulki.
18. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która
znajduje się przy starcie/mecie.
19. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny.
Osoby kończące swoją zmianę winny bez zbędnej zwłoki i z zachowaniem należytej
ostrożności opuścić strefę zmian, aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom
biegu.
20. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich
członków zespołu - przekazując pałeczkę kolejnym zawodnikom w strefie zmian.
Sztafeta, która dobiegnie na metę bez pałeczki nie będzie klasyfikowana.
V. ZGŁOSZENIA I PAKIETY STARTOWE
1. Rejestracja sztafety firmowej odbywa się drogą elektroniczną do 18 czerwca
2022r., pod wskazany adres e-mail (biuro@feir-legnica.pl).
2. Zgłoszenie musi posiadać nazwę i NIP firmy, którą reprezentuje sztafeta, dane
(imię, nazwisko, data urodzenia) wszystkich zgłaszanych zawodników oraz wskazanie
kapitana drużyny.
3. Po dokonaniu rejestracji na adres mailowy kapitana zostaje wysłana faktura
proforma, która jest podstawą do uiszczenia opłaty startowej. Po uiszczeniu opłaty
zostanie wystawiona faktura.
5. Opłata startowa za zespół wynosi 200 złotych (brutto).
6. W skład pakietu startowego wchodzą:
- pamiątkowe medale dla całej drużyny,
- numery startowe,
- napój chłodzący,
- zabezpieczenie medyczne w czasie biegu,

- możliwość uczestniczenia w treningu biegowym organizowanym przez Klub
Triathlonowa Legnica na stadionie w Legnicy (terminy treningów zostaną podane na
stronie FB – TRIATHLONOWA LEGNICA).

VI. NAGRODY
Za zajęcie I miejsca – impreza firmowa typu „ognisko z kiełbaskami” dla 50 osób
w Krainie Dobrej Energii (istnieje możliwość zwiększenia liczby
uczestników imprezy i zakresu usług po ustaleniu warunków
z przedstawicielem Krainy) oraz 4 karnety VIP upoważniające
do darmowego wejścia na teren Krainy Dobrej Energii przez cały
sezon 2022 (wartość przeliczeniowa jednego karnetu wynosi
1200 złotych).
Za zajęcie II miejsca – 4 karnety VIP upoważniające do darmowego wejścia na teren
Krainy Dobrej Energii przez cały sezon 2022 (wartość
przeliczeniowa jednego karnetu wynosi 1200 złotych).
Dodatkowo nagrody niespodzianki ufundowane przez
sponsorów.
Za zajęcie III miejsca – 4 karnety VIP upoważniające do darmowego wejścia na teren
Krainy Dobrej Energii przez cały sezon 2022 (wartość
przeliczeniowa jednego karnetu wynosi 1200 złotych).

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Organizator nie zapewnia depozytu rzeczy osobistych.
2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne na mecie oraz na trasie, ciepły
poczęstunek i napoje chłodzące.
3. Nawierzchnia trasy: naturalna, polna, plaża.
4. Zabrania się udziału w biegu zawodników biegnących z psami.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pobranie numerów startowych przez drużynę jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu biegu.
2. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach ma obowiązek zapoznania się z
regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
3. Sztafeta Firmowa odbędzie się 19 czerwca 2022 r. bez względu na warunki
atmosferyczne.

4. Uczestnik rejestrując się do Sztafety Firmowej przyjmuje do wiadomości, że udział
w tym biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym oraz 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.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Sztafecie
Firmowej. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup we
własnym zakresie stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
6. Uczestnik Sztafety Firmowej oświadcza, że wiadomym jest dla Niego, iż
organizator oraz osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed,
w trakcie lub po zawodach.
7. Uczestnik Sztafety Firmowej oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność
i własne ryzyko.
8. Uczestnik Sztafety Firmowej oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną
i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów
oraz osobom trzecim.
9. Uczestnik Sztafety Firmowej oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w
związku z zawodami.
10. Uczestnik Sztafety Firmowej oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie
kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
11. Uczestnik Sztafety Firmowej oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
12. Uczestnik Sztafety Firmowej oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na
uczestnictwo w zawodach sportowych.
13. Uczestnik Sztafety Firmowej wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze
swoim wizerunkiem w szczególności w Internecie.
14. Uczestnik Sztafety Firmowej swoim podpisem złożonym na oświadczeniu
zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
15. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy oraz podania
niewłaściwych danych przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści
regulaminu oraz jego interpretacji.
17. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji i Rozwoju FEiR.

18. Dane osobowe uczestników Sztafety Firmowej będą przetwarzane w celach,
zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia promocji,
wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
19. Dane osobowe uczestników 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922.,
UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO,
innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
20. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą
podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
21. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3
UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i
zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma
i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
22. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania
danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym
momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegu. Uczestnikom przysługuje również
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których
mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane
na adres Administratora.
23. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Sztafecie Firmowej obejmuje
także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą Firmy, którą
reprezentuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie
projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz
z jego datą urodzenia, nazwą Firmy, którą reprezentuje, na liście startowej biegów
oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania
biegu.
24. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w Sztafecie Firmowej.

