BIEGOWE POWITANIE JESIENI 2018 – TEST COOPERA NA STADIONIE ŚLĄSKIM
1. Organizatorem Imprezy pn. "Biegowe powitanie jesieni 2018 - Test Coopera na Stadionie Śląskim" jest
Stadion Śląski Sp. z o.o.
2. Celem Imprezy jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, promowanie
zdrowego stylu życia oraz promocja akcji „Biegaj Z Nami Na Stadionie Śląskim” i „Ratalny Ultramaraton
Biegowy na Stadionie Śląskim”.
3. Impreza odbędzie się dnia 23 października 2018 r., od godz. 17:00 – do godz. 21:00, na treningowej bieżni
lekkoatletycznej Stadionu Śląskiego w Chorzowie (adres: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 10).
4. Biuro zawodów usytuowane w miejscu Imprezy będzie czynne od godziny 17.00.
5. Zasady przeprowadzenia Testu Coopera:
5.1 Test Coopera jest to 12 minutowy bieg podczas, którego Uczestnicy starają się pokonać jak najdłuższy
dystans. Bieg odbędzie się w seriach, w maksymalnie 20 osobowych grupach co ok. 20 minut.
5.2 Serie będą startowały o godz.: 17.30, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50, 19.10, 19.30, 19.50.
5.3 Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na adres: testcoopera@stadionslaski.pl
Tytuł wiadomości: Jesienny Test Coopera 2018.
Treść wiadomości: imię i nazwisko, rok urodzenia, godzina startu podstawowa:, godzina startu
rezerwowa: (na wypadek braku miejsc w pierwsze wybranej godzinie).
Potwierdzeniem dokonania zapisu będzie wiadomość zwrotna.
5.4 Uczestnik zgłasza się do biura Imprezy najpóźniej 20 min przed wyznaczoną godziną startu.
5.5 Uczestnicy niezapisani drogą elektroniczną będą dopuszczani do startów w miarę dostępności miejsc
w kolejnych seriach testu.
5.6 Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Imprezy. Podpisanie oświadczenia,
będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, które dostępne będzie w biurze w dniu Imprezy
oraz na stronie internetowej www.stadionslaski.pl. jest równoznaczne z akceptacją zasad dotyczących
udziału w „ Biegowe powitanie jesieni 2018 - Test Coopera na Stadionie Śląskim” i wzięciem
odpowiedzialności za swój udział w Imprezie.
5.7 Warunkiem dopuszczenia do udziału w Imprezie osób, które nie ukończyły 18 – go roku życia, jest
posiadanie oświadczenia podpisanego przez rodziców lub prawnego opiekuna (oświadczenie dostępne
w biurze zawodów w dniu Imprezy).
5.8 Tylko w całości i czytelnie wypełnione oświadczenie z uzupełnionymi wszystkimi danymi uprawnia
do udziału w Imprezie.
5.9 Uczestnik w trakcie testu musi posiadać numer startowy, który otrzyma w biurze Imprezy
po podpisaniu oświadczenia o którym mowa w pkt. 5.6 i 5.7 regulaminu. Numer startowy należy
umieścić na klatce piersiowej na okryciu wierzchnim, tak by był w całości widoczny, celem uniknięcia
pomyłek przy podliczaniu wyniku.
6. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas Imprezy – ratownik medyczny.
7. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW Uczestników.
8. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność znając swój stan zdrowia oraz kondycję.
Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie doznania przez Uczestnika szkód, w tym
na osobie w związku z udziałem w Imprezie.
9. Wszyscy Uczestnicy Imprezy otrzymają imienny certyfikat z uzyskanym wynikiem.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach, na trybunach i w innych miejscach
w trakcie trwania imprezy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z miejsca odbywania się Imprezy osób łamiących zapisy
regulaminu Imprezy, regulaminu obiektu, niszczących mienie Stadion Śląski Sp. z o.o. oraz osób, które
są w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających.
12. W sprawach nieobjętych regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Organizator.
13. Administratorem danych osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ulicy
Reymonta 24/203.
14. Każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział w imprezie „Biegowe
powitanie jesieni 2018 - Jesienny Test Coopera na Stadionie Śląskimi” organizowanej przez Stadion Śląski
Sp. z o.o. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunek, przez Organizatora w
celach związanych z udziałem w Imprezie oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak również w
celach promocyjnych i dokumentujących Imprezę. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody.
15. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy.
16. Każdy Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
17. Dodatkowo, każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
18. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału
w Imprezie.
19. Decyzje dotyczące Uczestników nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany.
20. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@stadionslaski.pl

Stadion Śląski Sp. z o.o.
kontakt: 500-006-415,
mail: testcoopera@stadionslaski.pl

