REGULAMIN SŁUPSKIEGO
BIEGU SYLWESTROWO – NOWOROCZNEGO (wirtualnego)
I. ORGANIZATORZY
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk, osoba do
kontaktu: Emilia Fabisiak, tel. 665 602 000, e-mail: promocja@sosir.slupsk.pl
Fundatorzy nagród:
1) Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
2) Park Wodny „Trzy Fale”, ul. Grunwaldzka , 76-200 Słupsk
3) Teatr Nowy im. Witkacego, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk
4) Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara, ul. Jana Pawła II 3, Słupsk
5) Słupski Ośrodek Kultury, ul. Banacha 17, 76-200 Słupsk
6) Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk

II. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
3. Promocja miasta Słupska jako nowoczesnego miasta rekreacji, sportu i dobrej zabawy.
4. Zachęcenie jak największej liczby mieszkańców Słupska do radosnego, sportowego
pożegnania Starego i powitania Nowego Roku.

III. TERMIN, MIEJSCE
1. Impreza ma charakter wirtualny, każdy uczestnik sam wyznacza sobie dystans i czas oraz
trasę, przy uwzględnieniu terminu i zasad ustalonych przez Organizatorów.
2. Trasę należy pokonać na terenie Miasta Słupska, w terminie od 31 grudnia 2020 r. do
1 stycznia 2021 r. do godziny 23:59.
3. Trasę należy pokonać biegiem lub marszem.

IV. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
2. Uczestnikiem wydarzenia może być każdy, niezależnie od wieku.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dniu 31 grudnia 2020 r. lub 1 stycznia

2021 r. dystansu nie krótszego niż 5 km oraz udokumentowania swojej aktywności
sportowej dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS przesyłając swój wynik w postaci
screena (zrzutu ekranu) oraz max dwa zdjęcia w formacie jpg przy iluminacjach świetlnych
lub miejskich ozdobach świąteczno-noworocznych w Słupsku w trakcie aktywności
sportowej (bieg lub marsz) – na adres promocja@sosir.slupsk.pl.
4. Na zrzucie ekranu powinna być widoczna data, dystans, rodzaj aktywności sportowej (bieg
lub marsz) oraz imię i nazwisko lub nick uczestnika biegu wirtualnego.
5. Impreza ma charakter towarzyski i wszystkie jej zasady mają charakter dżentelmeński,
co oznacza, że nikt nikomu nie będzie patrzył na ręce (buty).
6. Impreza nie jest imprezą masową.
7. Impreza ma charakter wirtualny, każdy uczestnik sam wyznacza sobie dystans i czas oraz
trasę, tak aby przebiegała w Słupsku, przy uwzględnieniu terminu i zasad ustalonych przez
Organizatorów.
8. Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 1 stycznia do godziny 23:59.

V. NAGRODY
1. Organizator przewidział łącznie 100 następujących nagród rzeczowych:
1) 60 kominów sportowych (projekt rowery CARGO Słupsk)
2) 6 zestawów upominków od Teatr Nowy w Słupsku
3) 5 jednorazowych wejściówek do Parku Wodnego Trzy Fale
4) 3 karnety na fitness + siłownie do Parku Wodnego Trzy Fale
5) 3 zestawy upominków od Urząd Miejski w Słupsku
6) 10 voucherów na bicze wodne do SOSiR Słupsk
7) 3 płyty z muzyką Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku od Filharmonii
Słupskiej
8) 5 karnetów na zajęcia rękodzielnicze w Rękodzielni SOK przy ul. Wojska Polskiego 10a
9) 5 karnetów na zajęcia fotograficzne w Pracowni Fotografii Cyfrowej i Analogowej
w Szkole Kultury przy ul. Banacha 17.

2. Organizator ustanawia limit pierwszych 200 osób, którzy nadeślą potwierdzenie udziału
w biegu i wezmą udział w przyznawaniu nagród zgodnie z pkt. poniżej,
3. Nagrody przyznawane będą w następującej kolejności dla co drugiej osoby począwszy od
pierwszej z listy, które nadeśle potwierdzenie udziału w biegu:
1) 10 kominów sportowych (projekt rowery CARGO Słupsk)

2) 6 zestawów upominków od Teatr Nowy w Słupsku
3) 10 kominów sportowych (projekt rowery CARGO Słupsk)
4) 5 wejściówek do Parku Wodnego Trzy Fale
5) 10 kominów sportowych (projekt rowery CARGO Słupsk)
6) 5 karnetów na zajęcia fotograficzne w Pracowni Fotografii Cyfrowej i Analogowej
w Szkole Kultury przy ul. Banacha 17
7) 3 karnety na fitness + siłownie do Parku Wodnego Trzy Fale
8) 10 kominów sportowych (projekt rowery CARGO Słupsk)
9) 3 zestawy upominków od Urząd Miejski w Słupsku
10) 10 kominów sportowych (projekt rowery CARGO Słupsk)
11) 10 voucherów na bicze wodne do SOSiR Słupsk
12) 3 płyty z muzyką Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku od Filharmonii
Słupskiej
13) 10 kominów sportowych (projekt rowery CARGO Słupsk)
14) 5 karnetów na zajęcia rękodzielnicze w Rękodzielni SOK przy ul. Wojska Polskiego 10a

4. O ewentualnie innych nagrodach rzeczowych Organizator będzie informował poprzez FB
SOSiR.
5. W przypadku niewyczerpania limitu 200 osób nagrody będą przyznawane kolejnym osobom
z listy uczestników.
6. Nagrody rzeczowe będą wydawane w siedzibie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Słupsku, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk (recepcja pływalni), w dniach od 7 do 10
stycznia w godzinach od 12:00 do 20:00 po wcześniejszym potwierdzeniu otrzymania
nagrody rzeczowej na adres e-mail, z którego zostało wysłane potwierdzenie udziału w
imprezie lub za pomocą FB.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi
zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w Słupskim Biegu
Sylwestrowo - Noworocznym 2020/2021 i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną
odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału
w imprezie.
2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
indywidualnie, we własnym zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000 tj.)oraz RODO –
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez
okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia
zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje
publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska i nr telefonu, adresu e-mail.

