Regulamin XII Biegu o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Biegu o Puchar Rektora Politechniki
Warszawskiej.
1. Organizatorem imprezy Bieg o Puchar Rektora PW, zwanej dalej „Biegiem”, jest
Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Warszawskiej oraz Samorząd
Studentów Politechniki Warszawskiej, zwani są dalej “Organizatorem”.
2. Celem biegu jest:
a. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w formie biegowej
wśród środowiska akademickiego w Polsce oraz wśród mieszkańców
Warszawy.
b. Promocja Politechniki Warszawskiej jako uczelni wspierającej aktywność
fizyczną i inicjatywę studencką.
c. Integracja społeczności akademickiej.
3. Patronat honorowy:
Rektora Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 18 listopada 2017r. w Warszawie o godzinie 10:30.
2. Termin (w tym godzina Biegu) i/lub miejsce Biegu może ulec zmianie, jak również
Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej
(np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź
ratowniczych).
3. Długość trasy wynosi około 2,7 km.
4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 30 minut.
5. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie
otrzymanych od Organizatora chipów zamontowanych w numerach startowych.
Numer startowy musi być umieszczony na klatce piersiowej i nie może być
zasłonięty. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na
podstawie osiągniętych czasów brutto.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy Biegu muszą być pełnoletni.
2. Uczestnikami biegu mogą być studenci, doktoranci, pracownicy lub absolwenci
Politechniki Warszawskiej.

3. Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne.
4. Każdy z uczestników musi własnoręcznym podpisem potwierdzić chęć udziału w
Biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych.
5. Zapisy na bieg są możliwe przez formularz internetowy dostępny na wydarzeniu
Biegu na portalu Facebook oraz stronie Studium Wychowania Fizycznego oraz
osobiście w dniu biegu, przed jego rozpoczęciem.
6. Trasa biegu będzie oznaczona taśmami i białą kredą.
7. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 10:00 w dniu Biegu.

IV. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. W Biegu mogą brać udział zarówno kobiety jak i mężczyźni.
2. W Biegu są wyróżnione kategorie: VIP kobiety, VIP mężczyźni, Absolwenci,
Studentki i Studenci.
3. W kategorii VIP mogą brać udział pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej.
4. Zdobywcy pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają
nagrody.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników
jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i
usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez
Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: w
zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, w celu przyszłych działań marketingowych
dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim
powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

