Regulamin
Mistrzostw Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym
Bike Atelier MTB Maraton - Racibórz Rafako 30.06.2019 w Raciborzu
Regulamin Mistrzostw Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym jest wyłącznie
uzupełnieniem informacji dotyczących kwestii energetyków mi. zapisów, płatności oraz
klasyfikacji. Głównym regulaminem obowiązującym wszystkich zawodników jest regulaminu
Cyklu Bike Atelier MTB Maraton.

1. Cele Bike Atelier MTB Maraton 2019


Rozwój idei maratonów MTB na terenie południowej Polski.



Popularyzacja kolarstwa w Polsce południowej.



Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.



Promowanie regionalnych tras turystycznych.

2. Organizator
 Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
 Strona internetowa cyklu: www.bikeateliermaraton.pl
 E-mail: maraton@bikeateliermaraton.pl
 Numer konta: PL 40 1050 1360 1000 0090 3086 2511 (ING BANK ŚLĄSKI)

3. Data oraz miejsce imprezy


30 czerwca 2019 – Racibórz – teren firmy Rafako ul. Łąkowa 33

4. Warunki uczestnictwa
Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym dokonują
indywidualnej rejestracji internetowej do 28 czerwca 2019r. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika

jest

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz
dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem
akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

4.1. Zgłoszenie przez internet
a)

Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl. lub stronę
bikeateliermaraton.pl (w zakładce rejestracja).

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie
formularza zgłoszeniowego oraz oznaczenie okienka dotyczącego dodatkowej klasyfikacji energetyków.

5. Opłaty
Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu.

5.1. Dystanse PRO, HOBBY


70 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem elektronicznym dokonanej
do niedzieli poprzedzającej daną edycję maratonu;



80 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem elektronicznym dokonanej
do 2 dni
poprzedzających daną edycję maratonu; (w przypadku startu w niedzielę czas opłaty do piątku, w
przypadku startu w sobotę czas opłaty do czwartku)



100 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – opłata dokonywana w dniu poprzedzającym wyścig
oraz w dniu wyścigu wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów;



20 zł – koszt wydania numeru startowego razem z chipem, numer przechodzi na własność uczestnika.

Szczegółowy cennik zawarty jest w Regulaminie Bike Atelier MTB Maraton.
Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym mogą dokonywać opłat
indywidualnie lub poprzez reprezentowaną firmę sektora energetycznego.
W celu opłacenia startu uczestników poprzez firmę, przedstawiciel firmy powinien przesłać listę zawodników
(zarejestrowanych indywidualnie) oraz potwierdzenie przelewu na adres maraton@bikeateliermaraton.pl
Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie ze
stawkami obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa).

5.7. Faktury
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną do 14 dni od dokonania wpłaty na adres:

maraton@bikeateliermaraton.pl

Faktura zostanie wystawiana nie później niż w ciągu 10 dni od

zgłoszenia /do 10 dnia kolejnego miesiąca.
Zgłoszenie musi zawierać potwierdzenie wpłaty oraz dane do faktury.

6. Kategorie
Zawodnicy Mistrzostw Polski Energetyków w Maratonie Rowerowym przydzielani są do poszczególnych
kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu
osobno.

Dystans PRO:
Mężczyźni
do 40 roku (urodzeni w roku 1979 i młodsi)
i powyżej 40 roku (urodzeni w roku 1978 i starsi)

Dystans Hobby:
Kobiety
do 40 roku (urodzone w roku 1979 i młodsze)
powyżej 40 roku (urodzone w roku 1978 i starsze, w zależności od ilości zgłoszeń
Mężczyźni
do 40 roku (urodzeni w roku 1979 i młodsi)
i powyżej 40 roku (urodzeni w roku 1978 i starsi)

7. Klasyfikacja drużynowa Energetyków
W klasyfikacji drużynowej punkty zdobywa 6 najlepszych zawodniczek lub zawodników w każdej
kategorii wiekowej:
Puchar za zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej zdobywa firma, której zawodnicy zdobędą najwięcej
punktów.
Klasyfikacja uwzględnia długość poszczególnych dystansów (współczynniki):
Dystans HOBBY (współczynnik 1):
I m. - 10 pkt.
II m. - 7 pkt.
III m. - 5 pkt.
IV m. - 3 pkt.
V m. - 2 pkt.
VI m – 1 pkt.
Dystans PRO (współczynnik 1,5):
I m. - 15 pkt.
II m. – 10,5 pkt.
III m. – 7,5 pkt.
IV m. – 4,5 pkt.
V m. - 3 pkt.
VI m. – 1,5 pkt

8. Sektory startowe
Zawodnicy wyrażający chęć startu w Mistrzostwach Polski Energetyków w Maratonie
Rowerowym zajmują sektor E niezależnie od wywalczonego wcześniej sektora w Cyklu Bike
Atelier MTB Maraton. Start z innego sektora wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

Polityka prywatności
Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Polityka Prywatności dostarcza Ci
informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi, ale też o prawach jakie posiadasz.
Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO
ROWER jest administratorem i przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której dane dotyczą, jak i w
przypadkach, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł, za wyjątkiem danych osobowych
pracowników oraz przetwarzanych w ramach umów powierzenia.
Polityka prywatności opisuje m.in. zasady postępowania z danymi osobowymi uczestników wydarzeń
organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER w tym Bike Atelier MTB Maraton.

Niniejsza polityka jest załącznikiem do Regulaminu cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2019.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER (Al. Piłsudskiego
34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza) zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (NIP: 6292474149, KRS: 0000604648).
Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres

maraton@bikeateliermaraton.pl lub drogą pocztową: Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

2. Podstawa przetwarzania danych i cel
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda uczestnika Bike Atelier MTB Maratonu
2019 na przetwarzanie danych – potwierdzana pisemnie lub elektronicznie. Dane są zbierane w celu sprawnej
organizacji imprez sportowych pod nazwą Bike Atelier MTB Maraton 2019 (pełny kalendarz znajduje się w
Regulaminie cyklu).

3. Zbieranie danych
Zakres zbieranych danych i ich wykorzystanie obejmuje:

a)

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – dane zbierane na
potrzeby rejestracji zawodnika, kontaktu w celach organizacyjnych, kontaktu w razie wypadku na trasie, a
także w celu zgłoszenia do ubezpieczenia uczestnika maratonu (każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem
NNW).

b) Imię, nazwisko, miejscowość, płeć, data urodzenia, przynależność do drużyny – dane zbierane na potrzeby
prowadzenia sportowej klasyfikacji uczestników maratonu oraz właściwego przeprowadzenia startu
wyścigu (listy startowe, przydział do kategorii wiekowych, wyniki poszczególnych edycji, wyniki generalne
cyklu, przydział do sektorów startowych). Dane z klasyfikacji będą publikowane w postaci elektronicznej
oraz drukowanej, mogą być również przetwarzane, udostępniane i publikowane przez media oraz w
serwisach społecznościowych.
c)

Imię, nazwisko, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby przesłania powiadomienia z wynikiem
uczestnika maratonu, po jego dotarciu na metę.

d) Wizerunek uczestnika – dane zbierane na potrzeby dokumentacji maratonu w postaci zdjęć, nagrań
filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem. Wizerunek może być publikowany na stronie internetowej
Organizatora Bike Atelier MTB Maratonu 2019, na stronach partnerów i sponsorów cyklu, w serwisach
społecznościowych, materiałach drukowanych oraz w mediach.

4. Udostępnianie danych
Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, poczty elektronicznej oraz numeru telefonu
mogą być udostępnione innym odbiorcom lub grupom odbiorców wyłącznie w celach związanych ze
współorganizacją Bike Atelier MTB Maratonu 2019 (pomiar czasu, rejestracja zawodników, obsługa biura
zawodów, ubezpieczenie, obsługa medyczna, odbiór i realizacja nagród). Zakres udostępniania danych
każdorazowo jest objęty umową między administratorem danych i odbiorcą danych. Dane osobowe
przekazujemy innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa.
Pozyskane dane nie będą przekazywane do państw nie będących członkami Unii Europejskiej, a tym samym
tych, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe zawarte w punktach 3.a oraz 3.c będą przechowywane przez cały okres posiadania przez
uczestnika Bike Atelier MTB Maratonu 2019 konta w systemie zapisy.mktime.pl. Dodatkowo o których mowa
w punktach 3.b oraz 3.d będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika wyścigów, co
precyzuje pkt. 8 polityki prywatności.

6. Zgoda na przetwarzanie danych
Podanie danych objętych niniejszą Polityką prywatności oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak
niezbędne do uczestnictwa w Bike Atelier MTB Maratonie 2019.

7. Dostęp do danych
Uczestnik Bike Atelier MTB Maratonu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do
przenoszenia danych

