46. ZIMOWY BIEG PIASTÓW, JAKUSZYCE, 5-6 marca 2022 r.

BIEG W KATEGORII „KGHM”

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW
46. ZIMOWEGO BIEGU PIASTÓW
5-6 marca 2022 r. W KATEGORII KGHM

I. Cel
1. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej pracowników KGHM Polska
Miedź S.A. oraz spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;
2. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji
sportowej;
3. Popularyzacja sportu narciarstwa biegowego;
4. Wyłonienie zwycięzców zawodów w klasyfikacji branżowej „KGHM”.

II. Organizator
Organizatorem 46. Zimowego Biegu Piastów jest Stowarzyszenie Bieg Piastów
Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba, Tel. (+48) 75 717 33 38, NIP: 611-01-55-623
(dalej: „Organizator”).

III. Termin i miejsce
1. 5-6 marca 2022 r.
2. Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie.

IV. Konkurencje w kat. „KGHM”
1. 25 km – kobiety
2. 50 km – kobiety i mężczyźni

V. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w
zawodach w kat. „KGHM”
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1. W 46. Zimowym Biegu Piastów (dalej również: „Zawody”) w kategorii
„KGHM” może wziąć udział czynny lub emerytowany pracownik KGHM
Polska Miedź S.A. lub spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
Osoby, które chcą zostać sklasyfikowane w kat. „KGHM” powinny wypełnić
oświadczenie (Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji) o spełnianiu w/w
warunku i przesłać go do Organizatora. Link do Regulaminu Zawodów
znajduje się tutaj Regulamin 46. Zimowego Biegu Piastów.
2. Zgłaszanie do Zawodów w kategorii „KGHM” odbywa się poprzez stronę
internetową Organizatora (www.bieg-piastow.pl) za pomocą formularza
zgłoszeniowego
(przekierowanie

zamieszczonego
ze

strony

na

stronie

Organizatora).

www.datasport.pl

Wypełniając

formularz

zgłoszeniowy w polu „Klasyfikacje branżowe” należy wybrać z listy „KGHM”.
3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej przyjmowane są w okresie od
1 września 2021 r. do osiągnięcia maksymalnej liczby zgłoszeń uczestników
Zawodów.
4. Uczestnicy Zawodów zgłoszeni do Zawodów w kategorii „KGHM” (dalej
również jako „Zawodnicy”) podlegają postanowieniom Regulaminu 46.
Zimowego Biegu Piastów (dalej jako „Regulamin”).
5. Niespełnienie warunków Regulaminu lub warunków określonych w pkt. 1 –
3 powyżej spowoduje niesklasyfikowanie w biegu w kat. „KGHM” podczas
Zawodów.

VI. Nagrody
1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I, II, III w klasyfikacjach biegów w kategorii
„KGHM” otrzymają puchary oraz firmowe gadżety sportowe o wartości ok.
300 zł.

VII. Postanowienia końcowe
1. Zakwaterowanie, dojazd i wyżywienie Zawodnicy organizują we własnym
zakresie.
2

46. ZIMOWY BIEG PIASTÓW, JAKUSZYCE, 5-6 marca 2022 r.

BIEG W KATEGORII „KGHM”

2. Organizator zapewnia przygotowanie trasy biegu, jednak w przypadku
złych warunków atmosferycznych zastrzegł sobie możliwość skrócenia
dystansów, zmiany trasy lub odwołania Zawodów.
3. Organizator i KGHM Polska Miedź S.A. nie ponoszą odpowiedzialności
cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu
sportowego.
4. Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora oraz użycie wizerunku zawodnika w
relacjach medialnych oraz do celów marketingowych.

VII. Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem 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).
2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XVI. 1. Regulaminu 7.
RBP obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia,
nazwy miejscowości, klasyfikacji branżowej oraz nazwy klubu.
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do udziału w biegu
jak i prowadzenia konta na stronie datasport.pl. Niepodanie danych
osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu. Szczegółowe
informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są na stronie
organizatora: www.bieg-piastow.pl.
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