
XVIII Európai futam 

SZABÁLYOK 

I. Szervező: 

 "ALTOM" Sportklub Gniezno, ul. Roosevelt 116a, 62-200 Gniezno tel .: 882044122 e-mail: 

biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl  Társszervezők: Gniezno Sport- és Rekreációs 

Központ, Gniezno városháza  

II. Dátum és hely: 

 2020.04.18. (Szombat) 17:00, indulás és befejezés a Gniezno piactéren 

III. útvonal: 

 Távolság 10 km, Gniezna utcák, aszfalt, útburkoló kövek (5%). Az útvonal PZLA 

jóváhagyással rendelkezik. 

 Az időmérést a kezdőszámokban szereplő chipek felhasználásával kell elvégezni. A számot 

elöl kell felszerelni. Semmilyen módosítás nem megengedett. Nincs szám vagy annak 

módosítása kizárást eredményez. 

 Az összes osztályozást a következők szerint végzik: egyedi nettó idők, kivéve az első 50 

versenyzőt a célban. Szervezeti okokból 1 órás határidőt állapítottak meg. 30 perc 

 A tiltakozás csak írásban, 100 PLN letét befizetése után nyújtható be a főbírónak a verseny 

végétől számított 1 órán belül. Más formákat nem veszünk figyelembe. Ha a tiltakozást nem 

fogadják el, a letét nem kerül visszatérítésre. 

IV. részvétel: 

1. A versenyen való részvétel feltétele a regisztrációs űrlap megfelelő kitöltése és a nevezési 

díj befizetése. A regisztrációs űrlapot elektronikus úton, a www.biegeuropejski.pl weboldalon 

vagy közvetlenül a verseny irodájában küldik el. A regisztrációs űrlap kitöltése és a VI / 1. 

Pontban említett regisztrációs díj befizetése. e rendeletek elfogadásának felel meg. A 

Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden olyan regisztrációs űrlapot, amely 

gyanúja szerint jogellenesen kitöltötték, és kizárja minden olyan résztvevőt, aki ésszerűen 

feltételezi, hogy megsértette a jelen Szabályzat feltételeit. 

2. A szervező fenntartja a jogot, hogy 1250 résztvevőre korlátozza a résztvevőket. A 

határérték elérése esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy korábban megszüntesse a 

regisztrációt, és e korlátozást növelje. 

3. A résztvevőnek el kell fogadnia a jelen Szabályzat követelményeit, ideértve a személyes 

adatoknak az 1997. augusztus 29-i törvény szerinti feldolgozására vonatkozó hozzájárulást is. 

a személyes adatok védelméről (egységes szöveg: Laws of Laws 2016, 922. tétel). A 

Szervező, valamint az ahhoz kapcsolódó személyek számára fenntartja a jogot, hogy 

interjúkat készítsen az egyes Résztvevőkkel, fényképeket készítsen és / vagy filmet készítsen, 

neveket és vezetékneveket, képeket, hasonlóságokat vagy szavakat és egyéb anyagokat 

használjon, amelyek a Futtatáson való részvételből származnak vagy ahhoz kapcsolódnak, 

reklámcélok céljából. , promóciós, valamint az interneten vagy rádió- és televíziós adásokban 

való felhasználásuk, valamint bármilyen egyéb kereskedelmi igény érdekében történő 

http://www.klubaltom.pl/


felhasználásuk, módosítva a joggal. Hacsak nincs fenntartva az engedély. A szervező, 

valamint képviselői és a kapcsolódó szervezetek számára fenntartja a jogot a résztvevők 

világszerte elérhető összes fényképének, videóinak, interjúinak és hangfelvételeinek ingyenes 

felhasználására. Az ilyen típusú fényképeket, anyagokat, interjúkat és felvételeket ingyenesen 

el lehet helyezni a kiválasztott elektronikus médiumokba katalógusokban és a médiumokban, 

ideértve a televíziót, a rádiót, az újságokat, a folyóiratokat, a weboldalakat és a kiállításokat. 

Ezek felhasználhatók reklámozásra, promócióra és a Szervező és a kapcsolódó szervezetek 

által végzett tevékenységekkel kapcsolatos bármely egyéb kereskedelmi célú cél. Ugyanakkor 

a résztvevő elismeri a résztvevő név, kép, hasonlóság, hang vagy életrajzi információ 

felhasználásával kapcsolatos változtatások, módosítások és rövidítések lehetőségét. A 

Résztvevő kijelenti, hogy a Szervező vagy az ahhoz kapcsolódó szervezetek nem kötelesek és 

nem lesznek kötelesek fizetni az e pontban leírt jogokkal kapcsolatos díjakat. A Résztvevő 

korlátlan engedélyt ad a Szervezőnek és az ahhoz kapcsolódó szervezeteknek a Résztvevő 

nyilatkozatainak, információinak, ötleteinek bármilyen célú felhasználására, a Résztvevő 

értesítésének kötelezettsége és a Résztvevő pénzügyi kompenzációja nélkül, különös 

tekintettel a reklámozásra és a promócióra. 

4. Az indító csomag gyűjtése. A regisztrációs űrlap benyújtása és a régi díj befizetése után a 

résztvevő megkapja a Szervező által készített kezdőcsomagot. Az indítócsomagokat a 

Versenyhivatal nyitvatartási ideje alatt gyűjti össze. A kezdőkészlet és a kezdőszám 

megszerzéséhez személyes igazolvánnyal kell rendelkeznie, amely megegyezik a regisztráció 

során megadott adatokkal, és alá kell írnia a regisztrációs űrlapot. A kezdőcsomagot 

felhatalmazott személy is átveheti saját azonosítóval és aláírt nyilatkozattal. A nyilatkozat 

formanyomtatványa elérhető lesz a www.biegeuropejski.pl oldalon. A kiskorúaknak ezen 

felül rendelkezniük kell a szülő vagy törvényes gyám által kitöltött és aláírt "szülő vagy 

törvényes gyám nyilatkozatával a versenyen való részvételről és a gyermeknek a versenyen 

való részvételi képességéről". Tartalma megtalálható a www.biegeuropejski.pl oldalon 

 Kiskorú személy szülővel vagy jobb gyámmal együtt megkapja a Csomagot és a Startszámot. 

A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevővel szemben azért, hogy a Résztvevő nem 

gyűjtötte a Kezdő Csomagot vagy annak bármely elemét. 

5. A biztosítók. A szervező nem nyújt biztosítást a résztvevőknek a betegség, baleset, sérülés, 

halál vagy bármilyen veszteség vagy kár lehetőségeivel kapcsolatban, amelyek a versenyen 

való jelenléttel és / vagy annak részvételével kapcsolatban merülhetnek fel. A résztvevőknek 

tanácsot kell adni, ha megfelelőnek ítélik meg, ha szükségesnek ítélik meg. A Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a Szervező által vagy megbízásából alkalmazott orvosi és 

paramedicinális személyzet számára lehetővé tegye elsősegélynyújtást vagy egyéb orvosi 

eljárások elvégzését, valamint a sérült résztvevő biztonságos helyre szállítását. A résztvevő 

beleegyezik a fenti tevékenységekbe. A Résztvevő felel minden, a Szervező, kollégái, a Futót 

üzemeltető orvosi és mentős személyzet által felmerült egészségügyi és szállítási költségekért, 

amelyek a Résztvevő jelenlétével vagy a versenyen való részvétellel kapcsolatban 

bekövetkezett betegség, baleset vagy sérülések miatt merülnek fel, ha ilyen az esemény a 

tettes miatt következik be. A résztvevő csak a saját felelősségére indul, és viseli a kapcsolódó 

kockázatot. Minden résztvevő tudomásul veszi, hogy a futamon való részvétel fizikai 

erőfeszítésekkel jár, és magában foglalja a természetes kockázatot és a balesetek kockázatát, 

személyi sérülések és fizikai sérülések (beleértve a halált is) eshetőségét, valamint kárt és 

anyagi károkat. Ezenkívül lehetnek más kockázati tényezők is, amelyek jelenleg 



kiszámíthatatlanok. A Szervezőnek a helyesen kitöltött regisztrációs űrlap biztosítása és a 

kezdődíj megfizetése azt jelenti, hogy a Résztvevő megfontolta és értékelte a versenyen való 

részvétellel kapcsolatos kockázatok jellegét, terjedelmét és mértékét, és önként döntött úgy, 

hogy vállalja ezt a kockázatot azzal, hogy a versenyen kizárólag saját felelősségére vesz részt. 

A résztvevő kijelenti, hogy nem jár a Szervező kárára. A Résztvevő kijelenti, hogy megtéríti a 

Szervezőt (beleértve az ügyvédi és szakértői díjakat), amelyet a Szervező bármely 

személynek (beleértve a résztvevőt és / vagy annak bármely biztosítóját) felmerült vagy 

fizetett, bármilyen baleset, veszteség, kár vagy sérülés kapcsán (beleértve a halált is), mely a 

résztvevőnek a versenyen való jelenlétéből vagy részvételéből származik, kivéve a Szervező 

gondatlanságának eseteit. 

6. hozzáférés. A résztvevők saját maguk és saját költségükön vesznek részt. 

7. Korhatárok. Minden Run-résztvevőnek korábban születettnek kell lennie 

 2004. április 18-án, vagyis a Futtatás napján legalább 16 évesnek kell lennie. A regisztráció 

során a résztvevőnek személyazonosító igazolvánnyal kell rendelkeznie az adatok 

ellenőrzéséhez, ideértve a születési időt is. 

8. Részvétel a fogyatékkal élők futásában. Fogyatékkal élők is részt vehetnek a futáson, 1,5 

órás határidőre is vonatkoznak. A szervező nem engedélyezi a fogyatékkal élők kerekes 

székeken való részvételét. A rendező nem vezet külön képesítést a fogyatékkal élő résztvevők 

számára. 

9. A versenyen való részvétel egyéb korlátozásai. Biztonsági okokból a versenyen tilos 

kerékpárokat, görkorcsolya, görkorcsolya, gördeszka és állatokkal futó személyek részvétele. 

A pályára tilos olyan tárgyakat hozni, amelyek veszélyesek lehetnek a többi résztvevőre. A 

futás természete miatt tilos lengyelekkel indulni (trekking és nordic walking). Tilos a 

kábítószer, dopping, illegális anyag vagy bármilyen alkoholos ital behozatala a verseny 

helyére. A résztvevők számára tilos a fent említett eszközök és anyagok használatát és 

birtoklását a verseny előtt és alatt. A szervező fenntartja a jogot, hogy megtagadja a versenyen 

való részvételt azokról az emberekről, akikről kiderül, hogy bármilyen kábítószert, illegális 

anyagot és bármilyen alkoholos italt lenyel vagy birtokol. 

10. A Szervező fenntartja a jogot egy olyan versenyző kizárására, aki úgy határozott, hogy 

nincs joga a versenyen való részvételhez. A résztvevő vállalja, hogy betartja a versenyen való 

részvételre vonatkozó összes szabályt és előírást, különösen a fair play szabályokat. 

11. A versenynek a szervezőtől független okokból (pl. Természeti katasztrófa, nemzeti gyász 

bevezetése, vészhelyzet stb.) Való hiánya esetén a nevezési díjat nem térítik vissza. 

  

V. Alkalmazások: 

 Jelentkezés: 

 - a Datasport weboldalon, amely elérhető a www.datasport.pl vagy a www.biegeuropejski.pl 

oldalon (2020. április 8-ig), 



ábban nem haladták meg az 1250 

résztvevő korlátját): II. LO sportcsarnok, Gniezno ul. Łubieńskiego 3/5, 20/04/2020, péntek 

18:00 - 21:00 és 

 a verseny napján, 2020. április 18-án, 12:00 és 15:30 között. 

Miután elérte a résztvevői korlátozást, a beiratkozás megszűnik. 

  

 A regisztrációs űrlap helytelen kitöltése a szervezőt mentesíti a következményektől. A 

rajtlista csak a regisztrált nevezési díjjal rendelkező résztvevőket tartalmazza. A startszám 

számának a résztvevő általi megérkezésével egyenértékű a versenyszabályok elfogadása és a 

személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás, valamint a verseny résztvevőjének 

képének a verseny és a szervező igényeihez történő felhasználása. 

  

VI. Nevezési díj: 

 A nevezési díj: 

• az első 250 ember számára, aki kitölti a jelentkezést * 55 PLN 

• további 250 fő (251-500) esetében, akik teljes jelentkezést nyújtanak be * 60 PLN 

• további 250 fő (501–750) esetében, akik teljes kérelmet nyújtanak be * 65 PLN 

• további 250 főre (751–1000), akik teljes kérelmet nyújtanak be * 70 PLN 

• további 250 fő (1001–1250) esetében, akik teljes kérelmet nyújtanak be * 75 PLN 

• 65 év feletti személyek számára, akik teljes jelentkezést * 2020. január 31-ig nyújtanak 

be 35 PLN-ig  

* teljes jelentkezés - a jelentkezési lap kitöltése és a nevezési díj megfizetése 

  

 A Versenyhivatalban, 2019. április 17-18-án a nevezési díj 100 PLN, előzetes regisztrációtól 

függetlenül (feltéve, hogy a 1250 regisztrált és fizetett résztvevőt nem lépik túl). A szervező a 

kezdődíjból felszabadítja azokat a versenyzőket, akik már elkészítették az európai verseny 

összes korábbi kiadását, feltéve, hogy azokat 2020. január 31-ig benyújtják, és ezeket az 

információkat elküldik a biuro@klubaltom.pl e-mail címre. 

 Indokolt esetben a díjat a fizetés napjától számított 14 napig vissza lehet téríteni, de 

legkésőbb a verseny dátuma előtt 14 nappal. Saját nevezési díját kioszthatja egy másik 

személy számára, de legkésőbb 2020. március 17-ig. 

 Ezt megteheti úgy, hogy bejelentkezik a saját jelentkezési profiljába, vagy felveszi a 

kapcsolatot a Datasport céggel. 

 Átírás - a nevezési díj másik személyhez rendelése 15 PLN pótdíj ellenében lehetséges. 

 Az alkalmazásokkal, a díjakkal és a csomagok átírásával kapcsolatos minden kérdésben 

vegye fel a kapcsolatot a DATASPORT-tal (www.datasport.pl vagy biuro@datasport.pl 



 A versenyen való részvételtől való lemondás esetén a nevezési díj nem téríthető vissza. A 

weboldalon keresztül fizető résztvevőnek önmagában biztosítania kell a stabil 

internetkapcsolatot és a számítógépes biztonság megfelelő szintjét, amelyen keresztül teljesíti 

a fizetést. A Szervező nem felel a problémákért és veszteségekért, amelyek a Résztvevő e 

feltételek be nem tartásából származnak, különösen a hitelkártya-számokat és az adatokat, 

valamint az online bankszámlákhoz való hozzáférési kódokat elfogó rosszindulatú 

szoftverekért (lásd még a VI. Fejezetet). 

 Az elektronikus fizetéssel kapcsolatos minden kérdésben kérjük, vegye fel velünk a 

kapcsolatot a következő címen: platnosci@datasport.pl 

 Telefonszámok a www.datasport.pl oldalon 

VII. Csoportosítási: 

 Férfiak: általános és a következő kategóriákban: 16-19 év, 20-29 év, 30-39 év, 40-49 év, 

 50 - 59 év, 60 - 69 év, 70 és több év, 

 Nők: általános és a következő kategóriákban: 16-19 év, 20-29 év, 30-39 év, 40-49 év, 50-59 

év, 60-69 év, 70 év és több, 

  Gniezno és Gniezno nők - ebbe a kategóriába a Gniezno városában és községében 

nyilvántartásba vett személyek kerülnek besorolásra 

VIII. díjak: 

 Férfiak: általános kategória - pénznyeremények. 

 Nők: általános kategória - pénznyeremények. 

 A legjobb lengyelek - pénznyeremények. 

 Legjobb lengyel nők - pénznyeremények. 

 I - III korosztályban - pénznyeremények. 

 A Gniezno és Gniezno kategóriákban I - VI. Hely - pénzdíjak 

 A nyeremények kettős (a verseny nyertese automatikusan a korosztályának a győztese). 

Minden versenyző, aki teljesíti a versenyt, emlékérmet kap. A díjak átvételének feltétele a 

dekoráció ideje. 

 Az odaítélt helyek száma és a díjak összege A Szervező február végéig közzéteszi a 

www.biegeuropejski.pl honlapon. 

 A végleges bejelentés a www.biegeuropejski.pl és a www.datasport.pl weboldalon érhető el 

IX. Adatvédelmi irányelvek: 

GDPR INFORMÁCIÓK ZÁRÓ 

Ki a személyes adatainak kezelője? 

Személyes adatainak kezelője a Klub Sportowy "ALTOM" Gniezno, ul. Roosevelt 116a, 62-

200 Gniezno tel .: 882044122 e-mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl 



  

Milyen célra és milyen alapon dolgozzák fel személyes adatait? A szerződés teljesítésének 

szükségessége alapján: 

1. A szerződés (rendeletek) teljesítésének sorrendjén és alapján - azaz a versenyen való 

részvétellel: 

○ részvétel a versenyen (a rajtcsomag elkészítése, az eredmények elkészítése, a díjak kiadása 

stb.) 

○ nyilvános kezdési listák és eredmények közzététele 

○ fizetési szolgáltatások nyújtása 

○ szervezeti információk (e-mail / SMS) küldése az általunk szervezett futásokról 

○ nekünk irányított kérések és levelek kezelése ○ kapcsolatfelvétel Önnel 

○ lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjen egy támogatott jótékonysági szervezettel 

(jótékonysági támogatás esetén) 

2. A KS Altom jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében: 

○ adó- és számviteli célokra 

3. a KS Altom jogos érdekeiből eredő célokra: 

○ kérések és levelezés kezelése, amelyet Ön nekünk irányít 

○ kapcsolatfelvétel ○ csalás és visszaélés megelőzése 

  

Külön hozzájárulás alapján a következők érdekében: 

  

1. az Ön hozzájárulása alapján: 

○ marketing információk (e-mail / SMS) küldése a közvetlen marketing érdekében, 

Személyes adatokat kell megadnia? 

A versenyen való részvételhez személyes adatok megadása szükséges. A személyes adatok 

megadása megakadályozza a szerződés megkötését és a versenyen való részvételt. 

Meddig kezeli személyes adatait? 

 Az Ön adatait a datasport.pl regisztrációs oldal használata és a KS Altom által szervezett 

versenyeken való részvétel során dolgozzák fel, amelyekre Ön a weboldalon feliratkozik. 

Ezen időszak letelte után az Ön adatait továbbra is a jogi rendelkezésekből (különösen az 

adózásból és a számvitelből) származó célokra tárolják, valamint a csalások és visszaélések 

megelőzése, valamint a megkötött szerződésből eredő követelések érvényesítése érdekében. 

Adatainak egy része (különösen azok, amelyek a verseny eredményeiben szerepelnek) ezen 

időpont után statisztikai és archiválási célokra is feldolgozható. 



  

Ki lesz a személyes adatok címzettje? 

Személyes adatait a Rendszergazda alkalmazottai, munkatársai és alvállalkozói számára adják 

át, amennyire szükséges a személyes adatok feldolgozása korábban említett céljainak 

eléréséhez. A kiindulási listák és az alapvető személyes adatokat tartalmazó eredmények 

nyilvánosan elérhetők lesznek, köztük a verseny honlapján. 

Milyen jogokkal rendelkezik a személyes adatainak feldolgozása során? 

Önnek joga van kérni: hozzáférést a személyes adataihoz, helyesbítés, törlés és feldolgozási 

korlátozások. Ezenkívül jogában áll kifogást emelni a feldolgozásuk ellen és átadni azokat. 

Ezen túlmenően, az Ön hozzájárulása alapján történő feldolgozás tekintetében - bármikor 

jogában áll visszavonni azt. X. Záró megjegyzés: 

1. Minden résztvevőnek szigorúan be kell tartania a biztonsági szolgálatok: a rendőrség, az 

önkormányzati rendőrség, a tűzoltóság és a szervező utasításait, és a verseny során az 

ajánlásoknak megfelelően kell mozognia. 

2. A szervező ingyenes szállást engedélyez 2020. május 17-től2014. május 18-ig a Gniezno 

Sport- és Rekreációs Központ előcsarnokában, ul. Blessed Jolenta 5 - hálózsákok és matracok 

egyedül. 

3. Orvosi segítségre lesz lehetőség a futás közben a Gniezno Market Square-en. 

4. Öltözők, zuhanyzók, letét - II. Sportcsarnok LO ul. Łubieńskiego 3/5. A szervezők nem 

vállalnak felelősséget a betéten kívüli tételekért. 

5. A szervező fenntartja a jogot, hogy megtagadja a versenyzőt, aki durván megsértette a 

Lengyel Fogaskerék Szövetség naptárában szereplő versenyek szabályait vagy magatartása 

miatt megszakította egy ilyen pályát. 

6. 6. Ha a Szervezők úgy találják, hogy a résztvevő lerövidíti az útvonalat (a megjelölt 

útvonaltól eltérő úton fut), akkor a résztvevőt kizárják. 

7. Abban az esetben, ha a Szervezők a ruházat elején a kezdőszám nélkül találnak résztvevőt, 

a résztvevőt kizárják. 

8. Azokat a személyeket, akik előző átírás nélkül futnak egy másik személy számával, 

kizárják és nem engedik be őket a későbbi kiadásokba (mind a szám megadója, mind a 

becstelen személy). 

9. Regeneráló étkezés a futás után - a cél körül. 

10. Ha a rendeletek bármelyik rendelkezését részben vagy egészben érvénytelennek vagy 

végrehajthatatlannak találják, az összes többi rendelkezés (egészben vagy részben) érvényben 

és végrehajtható marad. 

 A rendeletek kötelező és végleges értelmezése a Szervezőé. 

 A rendeletekben nem szereplő kérdésekben a Szervező dönt. 

 



Fuss és látogasson el! 

ÜDVÖZÖLJÜK GNIEZNA-nak A LENGYELORSZÁG LEGTÖBBÍTŐ FUTÁSÁNAK 

A NEMZETKÖZI ÉS OLIMMPIKUS BASZTÁSBAN, MEGERŐSÍTETT 10 KILMET 

ÚTVONALON. 


