REGULAMIN BIEGU „NINJA-RACE”
(dalej jako „Regulamin”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Przewidziany niniejszym Regulaminem bieg, prowadzony pod nazwą „NINJA-RACE”, odbędzie się
na terenach Cegielni Wierzchowina, w dniu 27 lipca 2019 r .
2.Wydarzenie ma charakter imprezy sportowej, propagującej uprawianie różnych form aktywności
fizycznej o zwiększonej intensywności, utrzymanej w duchu zdrowej rywalizacji i zasad fair play.
Założeniem biegu jest również promocja miasta Lublin oraz województwa lubelskiego jako miejsca
przyjaznego osobom aktywnym.
3.Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NINJA” z siedzibą w Lublinie, ul.
Dunikowskiego 90, 20-425 Lublin, KRS: 0000709998, NIP: 712-335-73-29, Regon: 369036704
(dalej jako: „Organizator”).
4.Organizator ustala limit uczestników biegu na 400 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do
zwiększenia limitu miejsc dla uczestników.
5.Informacje dotyczące biegu znajdują się na stronie internetowej wydarzenia www.ninja-race.pl
oraz na oficjalnym profilu biegu na Facebooku: https://www.facebook.com/ninjaracepoland .

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W „NINJA-RACE” mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:
1.1.w dniu rozpoczęcia wydarzenia ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;
1.2.dokonały zgłoszenia udziału w „NINJA-RACE” w sposób przewidziany w części III
Regulaminu i uiściły opłatę w prawidłowej wysokości, wynikającej z terminu dokonania
zapłaty;
1.3.przed rozpoczęciem biegu skutecznie przejdą weryfikację danych podanych w
zgłoszeniu, w oparciu o ważny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość uczestnika
i jego datę urodzenia;
1.4.przed rozpoczęciem biegu złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej jako: „Oświadczenie”).
2.Osoby, które w dniu rozpoczęcia wydarzenia ukończyły 16 lat mogą wziąć udział w „NINJA-RACE”
wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia takiego uczestnika
do biegu, poza warunkiem z pkt 1.2. i 1.3. ust. 1 powyżej, będzie obecność tego rodzica lub
opiekuna w dniu wydarzenia podczas weryfikacji danych uczestnika, a także podpisanie w jego
imieniu Oświadczenia, zgodnie z postanowieniami części V ust. 5 Regulaminu. Rodzic lub opiekun
uczestnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, umożliwiającym weryfikację jego danych
osobowych.
3.Uczestnik przed wzięciem udziału w biegu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
4.Udział w „NINJA-RACE” i związane z tym udostępnienie danych osobowych i wizerunku
Uczestnika według zasad określonych w części VIII Regulaminu, jest całkowicie dobrowolne. Osoba,
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która przystępuje do wydarzenia jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje. Osoby, które
nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu nie mogą brać udziału w „NINJA-RACE”.

III. ZGŁOSZENIE I OPŁATY
1.Zgłoszenie udziału w „NINJA-RACE” odbywa się w sposób wskazany w Regulaminie.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia będzie skutkowało uznaniem, że nie doszło
do skutecznego zgłoszenia uczestnika.
2.Aby wziąć udział w „NINJA-RACE” należy zarejestrować się na stronie internetowej www.ninjarace.pl oraz uiścić opłatę wpisową (dalej jako: „Zgłoszenie”). Wypełnienie formularza
zgłoszeniowego niezakończone bezpośrednio przelewem nie jest traktowane jako skuteczne
dokonanie Zgłoszenia.
3.Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 19 lipca 2019 r. lub do
wyczerpania limitu miejsc. Uczestnicy dokonujący Zgłoszenia po tych terminach nie będą
uprawnieni do wzięcia udziału w biegu.
4.Zgłoszeń należy dokonywać samodzielnie, niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu
osób trzecich. Przewiduje się możliwość stworzenia przez uczestnika drużyny bądź dopisania się do
drużyny już istniejącej.
5.W zależności od terminu wpłaty, opłata wpisowa za udział w „NINJA-RACE” będzie zmienna i
zostanie podana na stronie internetowej www.ninja-race.pl. Organizator przewiduje możliwość
wprowadzenia wedle własnego uznania kodów rabatowych dla wybranych uczestników.
6.Uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku nieobecności uczestnika w
dniu rozpoczęcia „NINJA-RACE”. Opłata nie może zostać też przeniesiona na rzecz innego
uczestnika.
7.W ramach opłaty wpisowej uczestnik otrzymuje:
7.1.prawo wzięcia udziału w „NINJA-RACE”;
7.2.zestaw startowy, w skład którego wchodzi numer startowy uczestnika, chip do pomiaru
czasu, koszulka, niespodzianki od partnerów i sponsorów biegu;
7.3.możliwość pozostawienia w depozycie rzeczy osobistych, o wartości nieprzekraczającej
kwoty 500 zł – na czas uczestnictwa w biegu, na zasadach określonych w Regulaminie
przechowania rzeczy;
7.4.opiekę służby medycznej.
8.Każda osoba, która skutecznie dokonała Zgłoszenia, ma prawo zrezygnować z udziału w biegu
bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty Zgłoszenia, jednak nie później niż na 7 dni przed
dniem rozpoczęcia wydarzenia. W tym celu należy własnoręcznie wypełnić oświadczenie, którego
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i przesłać jego skan na adres mailowy Organizatora
kontakt@ninja-race.pl w tytule maila wpisując „Rezygnacja z uczestnictwa w „NINJA-RACE”, bądź
też przesłać oryginał oświadczenia na adres Organizatora: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
„NINJA”, ul. Dunikowskiego 90, 20-425 Lublin – z dopiskiem „Rezygnacja z uczestnictwa w „NINJARACE”. O dacie złożenia rezygnacji z biegu decyduje odpowiednio data wysłania wiadomości na
adres mailowy Organizatora, bądź data stempla pocztowego na przesyłce. Zachowanie powyższego
terminu powoduje po stronie Organizatora obowiązek zwrotu uiszczonej opłaty wpisowej w
terminie jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji przez uczestnika.
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9.W przypadku złożenia rezygnacji z uczestnictwa w biegu z przekroczeniem terminów, o których
mowa w ust. 8, uiszczona przez uczestnika opłata wpisowa pozostaje do dyspozycji Organizatora, a
roszczenie uczestnika o jej zwrot wygasa.

IV. ZASADY BIEGU
1.Wydarzenie polega na pokonaniu trasy przeszkód o długości ok. 4 km, w czasie nie dłuższym niż 2
godziny, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Przeszkody stanowić będą zarówno
warunki naturalne terenu (jak obszary podmokłe, bagniste, piaszczyste, wzniesienia, lasy, zbiorniki
wodne), jak i elementy sztuczne (typu liny, ściany, zasieki, obciążenia).
2.Bieg podzielony jest na dwie serie: NINJA „PRO” oraz Seria OPEN. Szczegółowe zasady
poszczególnych serii biegu opisane są w części VI Regulaminu.
3.Trasę należy pokonać pieszo, zabrania się korzystania z jakichkolwiek urządzeń mechanicznych
(rower, rolki), lasek, kul czy kijków typu nordic walking.
4.Trasa przeszkód będzie specjalnie oznaczona. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się
w wyznaczonym w tym celu granicach, zabronione jest ich przekraczanie, co może skutkować
dyskwalifikacją z biegu.
5.Podczas biegu zabrania się spożywania jakichkolwiek własnych produktów żywieniowych i
napojów. Na mecie znajdować się będzie specjalna strefa z napojami i posiłkami regeneracyjnymi
dla uczestników „NINJA-RACE”, dostępna po okazaniu numeru startowego.
6.Na całym terenie wydarzenia zabrania się używania szklanych pojemników, ostrych przedmiotów
oraz innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników, służb i osób
trzecich.
7.Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków
odurzających oraz środków podnoszących wydolność fizyczną. Zakaz dotyczy nie tylko
uczestnictwa w biegu pod wpływem takich środków i substancji, lecz rozciąga się na okres przed
biegiem, w którym spożycie takich środków i substancji mogłoby mieć wpływ na zachowanie i
zdolności psychofizyczne uczestnika podczas wydarzenia. Naruszenie zakazu powoduje
niedopuszczenie uczestnika do udziału w „NINJA-RACE” bądź jego dyskwalifikacja podczas biegu –
bez możliwości zwrotu opłaty wpisowej. Zakaz nie dotyczy produktów alkoholowych zapewnionych
na miejscu przez Organizatora, sponsorów czy partnerów, pod warunkiem że uczestnik spożyje je
po zakończonym biegu.
8.Na trasie biegu nie mogą przebywać osoby trzecie, a także uczestnicy nieposiadający numeru
startowego, za wyjątkiem osób należących do służb porządkowych, medycznych oraz obsługi
zapewnionej przez Organizatora. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy
biegu.
9.Uczestnik przystępujący do biegu powinien dostosować strój do charakterystyki wydarzenia, tj.
posiadać strój sportowy umożliwiający swobodne wykonywanie ruchów. Zabrania się uczestnictwa
w biegu w odzieży nieodpowiedniej, bądź wyposażonej w niebezpieczne elementy mogące
zagrażać zdrowiu uczestnika lub innych osób, jak ćwieki, kolce, buty na obcasie, buty na koturnie.
10.Uczestnik ma obowiązek wystartować w biegu w butach sportowych sznurowanych lub
umożliwiających odpowiednie przymocowanie chipa do pomiaru czasu do obuwia. W przypadku
posiadania obuwia niesznurowanego, uczestnik ma obowiązek we własnym zakresie zaopatrzyć
się w akcesoria niezbędne do odpowiedniego przymocowania chipa, tak aby go nie uszkodzić.
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11.Uczestnicy biegu zobowiązani są stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo wydarzenia, w tym służby porządkowej, medycznej oraz obsługi zapewnionej
przez Organizatora. Niepodporządkowanie się poleceniom tych służb grozi poniesieniem przez
uczestnika wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi interwencjami. Decyzje służby
medycznej co do możliwości bądź braku możliwości startu bądź kontynuowania biegu przez
uczestnika są ostateczne i nie mogą być kwestionowane.
12.Bieg może być filmowany za pomocą drona. W takim przypadku uczestnik zobowiązuje się do
jego nie dotykania oraz zachowania szczególnej ostrożności, aby swoim zachowaniem nie
doprowadzić do jego uszkodzenia czy zniszczenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drona
z przyczyn leżących po stronie uczestnika, będzie on zobowiązany do pokrycia powstałej w ten
sposób szkody w pełnej wysokości.
13.Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej oraz odnoszenia się z szacunkiem do
siebie nawzajem oraz innych osób biorących udział w „NINJA-RACE”, w tym Organizatora, sędziów,
służb porządkowych, medycznych i obsługi. Uczestnicy, którzy będą powodować zagrożenie dla
innych uczestników biegu, np. poprzez ich popychanie, podtapianie, a także wykazujący
jakiekolwiek inne formy agresji, będą dyskwalifikowani z biegu bez możliwości domagania się
zwrotu opłaty wpisowej.
14.Uczestnik ma prawo rezygnacji z rozpoczętego biegu w dowolnej chwili, niezależnie od
przyczyny. W takiej sytuacji uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować najbliższego
członka służby porządkowej, który wyprowadzi go poza teren biegu oraz skieruje do osób
prowadzących listę uczestników, celem oznaczenia przez nich faktu nieukończenia biegu oraz
zdeponowania chipu. Brak zastosowania powyższej procedury może spowodować podjęcie przez
Organizatora działań poszukiwawczych, do których pokrycia w całości zobowiązany będzie
poszukiwany uczestnik.
15.Organizator ma możliwość usunięcia z trasy biegu uczestnika i skierowania go do najbliższego
punktu służby medycznej gdy uzna, że stan uczestnika wymaga interwencji medycznej czy innego
rodzaju opieki. W przypadku oporu uczestnika Organizator ma prawo zlecić interwencję
odpowiednich służb, której koszt w całości poniesienie uczestnik.

V. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE BIEGU
1.Bieg „NINJA-RACE” odbędzie się na terenach Bike Park Lublin przy ul. Janowskiej 74 w Lublinie.
Dokładna godzina rozpoczęcia biegu zostanie podana przez Organizatora co najmniej na 14-dni
przed wydarzeniem na stronie internetowej www.ninja-race.pl oraz na oficjalnym profilu biegu na
Facebooku: https://www.facebook.com/ninjaracepoland .
2.Uczestnicy, którzy w terminie określonym w części III ust. 4 Regulaminu skutecznie dokonali
Zgłoszenia, zobowiązani są stawić się na miejscu rozpoczęcia biegu w Biurze Zawodów w celu
dokonania weryfikacji ich danych, podpisania Oświadczenia, wydania pakietu startowego oraz
zdeponowania rzeczy osobistych, co będzie możliwe w dniu biegu, tj. 27 lipca 2019 od godz.
10:00.
3.Brak stawienia się uczestnika do weryfikacji danych co najmniej 1,5 godziny przed biegiem
uznaje się za rezygnację z uczestnictwa w biegu bez możliwości zwrotu opłaty wpisowej.
4.W celu weryfikacji danych, uczestnik obowiązany jest legitymować się dokumentem
stwierdzającym jego tożsamość.

4

5. Uczestnik, który w dniu rozpoczęcia „NINJA-RACE” ukończył 16 lat, ma obowiązek stawić się w
Biurze Zawodów do weryfikacji danych z rodzicem bądź opiekunem prawnym. Rodzic lub opiekun
takiego uczestnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, umożliwiającym weryfikację jego
danych osobowych. Brak obecności rodzica lub opiekuna prawnego skutkuje bezwzględnym
zakazem dopuszczenia uczestnika do biegu.
6.Po skutecznej weryfikacji danych uczestnika, składa on własnoręczny podpis pod
Oświadczeniem, które pozostaje w dyspozycji Organizatora. Podpisanie Oświadczenia oznacza, że
uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje w
nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób, o których mowa w
części II ust. 2 Regulaminu, Oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
7.Podpisanie Oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w „NINJA-RACE”. Jego brak powoduje
bezwzględny zakaz dopuszczenia uczestnika do biegu.
8.Wskutek pomyślnej weryfikacji danych uczestnika i złożenia przez niego Oświadczenia,
Organizator dopuszcza go do udziału w „NINJA-RACE”, wydając mu w Biurze Zawodów pakiet
startowy, o którym mowa w części III ust. 9 pkt 9.2. Regulaminu.
9.Przed przystąpieniem do biegu uczestnik ma obowiązek namalować przyznany mu numer
startowy w widocznym miejscu (policzek, czoło, ramię), w sposób umożliwiający jego odczytanie
przez służby porządkowe i sędziów podczas biegu, pod rygorem dyskwalifikacji. Numer startowy
powinien być widoczny i czytelny podczas pokonywania trasy przez uczestnika. W przypadku
zasłonienia numeru startowego w części/całości lub celowego uniemożliwienia odczytania go,
uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora, wedle jego uznania.
10.Przebywanie na trasie biegu „NINJA-RACE” bez numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez tego numeru będą usuwane przez Organizatora poza teren biegu bez możliwości jego
kontynuowania i domagania się zwrotu opłaty wpisowej.
11.Przed przystąpieniem do biegu uczestnik ma również obowiązek nałożenia na sznurówkę
obuwia chip służący do pomiaru czasu oraz jego włączenia. W przypadku obuwia bez sznurówek
uczestnik zobowiązuje się we własnym zakresie zorganizować akcesoria niezbędne do
odpowiedniego przymocowania chipa do obuwia, w sposób który nie zniszczy chipa. W przypadku
stwierdzenia wadliwości urządzenia uczestnik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt osobie
wydającej pakiety startowe, gdyż brak sprawnego chipa uniemożliwia rozpoczęcie biegu. Zgubienie
bądź zniszczenie chipa w trakcie biegu powoduje dyskwalifikację uczestnika i konieczność
uiszczenia przez niego opłaty w wysokości 100 zł.
12.Nie umieszczenie chipa na sznurówkę obuwia/ akcesoria do mocowania chipa, w szczególności
przyczepienie go na wysokości talii czy schowanie w kieszeni, nie gwarantuje zarejestrowania
uczestnika na macie pomiaru czasu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie
zarejestrowanie uczestnika na macie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa.
13.Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innemu uczestnikowi
lub osobie trzeciej, jak również udział w zawodach bez osobistej weryfikacji, z numerem
startowym innego uczestnika. Takie zachowanie może skutkować dyskwalifikacją z udziału w biegu
zarówno uczestnika udostępniającego swój pakiet startowy, jak i uczestnika bądź osoby trzeciej,
która go przyjęła, bez możliwości zwrotu opłaty startowej. W takim przypadku o dyskwalifikacji
bądź dopuszczeniu do udziału w biegu decyduje Organizator wedle własnego uznania.
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14.Uczestnik ma możliwość pozostawienia na czas biegu swoich rzeczy osobistych o wartości
nieprzekraczającej kwoty 500 zł w depozycie. Zasady przechowania rzeczy ustalone są w
odrębnym regulaminie, dostępnym na stronie internetowej www.ninja-race.pl.
15.Bieg rozpoczyna się poprzez przekroczenie linii startu i nadepnięcie na matę pomiaru czasu
nogą, na której znajduje się włączony chip. W przypadku braku odnotowania czasu rozpoczęcia
biegu na mecie z przyczyn leżących po stronie uczestnika, jak np. uszkodzenie chipa, zgubienie
chipa czy pominięcia maty, uczestnik nie będzie uwzględniony w klasyfikacji.
16.Bieg uważa się za zakończony, gdy uczestnik w przewidzianym w ust. 1 czasie pokona wszystkie
przeszkody (ewentualnie pominie je na warunkach opisanych w części VI ust. 6 Regulaminu),
przekroczy linię mety oraz nadepnie na matę pomiaru czasu nogą, na której znajduje się włączony
chip. W przypadku braku odnotowania czasu ukończenia biegu na macie z przyczyn leżących po
stronie uczestnika, jak np. uszkodzenie chipa, zgubienie chipa czy pominięcia maty, uczestnik nie
będzie uwzględniony w klasyfikacji.
17.Po zakończeniu biegu uczestnik ma obowiązek skierować się do wyznaczonego przez
Organizatora miejsca, w którym dokona zwrotu chipa do pomiaru czasu biegu oraz odbierze
zdeponowane rzeczy osobiste. Zwrot chipa nastąpi na podstawie złożenia podpisu uczestnika przy
swoim nazwisku na liście.

VI. SERIE I KLASYFIKACJA
1.Bieg podzielony jest na dwie serie: NINJA „PRO” i Seria OPEN.
2.Seria NINJA „PRO” przeznaczona jest dla uczestników oceniających swoją kondycję fizyczną jako
ponadprzeciętną, wystarczającą do samodzielnego ukończenia biegu, którzy pragną walczyć o
specjalne nagrody fundowane przez sponsorów biegu.
3.Uczestnicy serii NINJA „PRO” zobowiązani są ukończyć trasę biegu i przeszkód samodzielnie.
Bezwzględnie zabrania się korzystania z pomocy innych uczestników, obsługi czy osób trzecich.
Uczestnicy serii NINJA „PRO” zobowiązani są do pokonania wszystkich przeszkód znajdujących się
na trasie biegu, bez możliwości opuszczenia którejkolwiek z nich, co podlega kontroli sędziów
stacjonujących przy przeszkodach.
4.W Serii NINJA „PRO” przewiduje się odrębną klasyfikację kobiet i mężczyzn. W każdej serii
może wziąć udział maksymalnie 60 osób. W pierwszej Serii NINJA „PRO” do biegu zostaną
dopuszczeni zarówno mężczyźni jak i kobiety.
5.Pozostali uczestnicy biegu startują w Serii OPEN, która zakłada możliwość korzystania ze
wzajemnej pomocy w pokonywaniu przeszkód. Uczestnicy będą dopuszczani do biegu falami po
maksymalnie 60 osób co 30 minut.
6.Uczestnicy Serii OPEN zobowiązani są do pokonania wszystkich przeszkód znajdujących się na
trasie biegu, co podlega kontroli sędziów stacjonujących przy przeszkodach, niemniej mają
możliwość ich opuszczenia pod warunkiem wykonania dodatkowego ćwiczenia fizycznego pod
nadzorem sędziego.

VII. NAGRODY
1.Każdy uczestnik Serii NINJA „PRO” i Serii OPEN, który ukończył bieg w rozumieniu części V ust. 16
Regulaminu, otrzyma:
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1.1.pamiątkowy medal;
1.2.opaskę na czoło/ bandame;
1.3.specjalne upominki od sponsorów biegu.
2.Dla trzech najlepszych uczestników Serii NINJA „PRO” w klasyfikacji mężczyzn oraz dla trzech
najlepszych uczestników Serii NINJA „PRO” w klasyfikacji kobiet, przewidziane są nagrody
specjalne.

VIII. WIZERUNEK I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Poprzez dokonanie Zgłoszenia udziału w „NINJA-RACE”, uczestnik udziela Organizatorowi:
1.1.zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia w
formie fotografii lub nagrania wideo, dla celów związanych z promocją „NINJA-RACE”,
Organizatora lub sponsorów biegu,
1.2.zgody na nieodpłatne przeprowadzenie z uczestnikiem wywiadu dotyczącego „NINJARACE” i przygotowań do udziału w biegu, dla celów związanych z promocją „NINJA-RACE”,
Organizatora lub sponsorów biegu,
1.3.nieodpłatnej licencji na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi uczestnika, o których
mowa w punkcie 1.1. i 1.2. powyżej, w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, z
uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru sieci Internet, na wszystkich znanych w chwili
dokonania Zgłoszenia polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:
a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy,
w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,
b)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek lub
wypowiedź utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy,
c)w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt a) powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w tym na stronie
internetowej www.ninja-race.pl oraz oficjalnym profilu biegu na Facebooku:
https://www.facebook.com/ninjaracepoland).
2.Uczestnik, który nie wyraża zgody na udzielenie zgód i licencji jak w ust. 1 nie powinien brać
udziału w „NINJA-RACE”.
3.Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NINJA”,
ul. Dunikowskiego 90, 20-425 Lublin.
4.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami
Rozporządzenia 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) zwanego dalej „RODO”, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, w celu i
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia „NINJA-RACE”, a także wyłonienia zwycięzców i wydania
nagród.
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5.Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu na
podstawie przepisu art. 28 RODO, zgodnie z zawartą w tym celu umową.
6.Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w „NINJA-RACE” obejmują: imię i nazwisko, numer
telefonu do kontaktu, adres e-mail, daty urodzenia, wizerunek. Udostępnienie danych osobowych
przez uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w „NINJARACE”, w tym otrzymania nagrody.
7.Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach
określonych w Klauzuli Informacyjnej zgodnej z art. 13 RODO, dołączonej do Regulaminu.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Każdemu uczestnikowi „NINJA-RACE” przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia
rozpoczęcia biegu do dnia 3 sierpnia 2019 r. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę złożenia
reklamacji w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej
reklamację. Reklamacje należy przesyłać lub składać w siedzibie Organizatora pod adresem:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NINJA”, ul. Dunikowskiego 90, 20-425 Lublin.
2.Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne uczestnika zgłaszającego
reklamację (t.j. imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie dodatkowo adres mailowy i numer
kontaktowy), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść
żądania reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis.
3.Reklamacje rozpatruje Komisja, powołana przez Organizatora.
4.Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpoznania najpóźniej
w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji przez Organizatora drogą pocztową, na adres
podany w reklamacji, chyba że osoba ta wyrazi zgodę na przesłanie odpowiedzi drogą
elektroniczną na adres podany w reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
5.Reklamacje dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji
uczestników biegu, należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej w dniu przeprowadzenia
„NINJA-RACE” do godziny po zakończeniu biegu, na ręce obsługi Organizatora dokonującej
weryfikacji danych uczestników przed startem. W takiej sytuacji rozpatrzenie reklamacji wymaga
wniesienia kaucji w kwocie 50 zł, która podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia zasadności
reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie określonym w ust. 4 powyżej, niemniej z
uwagi na jej charakter Organizator zobowiązuje się podjąć czynności wyjaśniające niezwłocznie.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Regulamin jest dostępny od pierwszego dnia dokonywania Zgłoszeń na stronie internetowej
www.ninja-race.pl. Link do Regulaminu zostanie podany również na oficjalnym profilu biegu na
Facebooku: https://www.facebook.com/ninjaracepoland .
2.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w tym do zmiany daty
wydarzenia bądź miejsca jego przeprowadzenia. O dokonanych zmianach uczestnicy, którzy
skutecznie dokonali Zgłoszenia, zostaną powiadomieni w formie mailowej na adres elektroniczny
podany w Zgłoszeniu.
3.Przed przystąpieniem do „NINJA-RACE”, uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem,
dokonać rozeznania ewentualnie z udziałem pomocy prawnej, w szczególności co do znaczenia
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zgód i praw licencyjnych jakich udziela na podstawie części VIII Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w biegu.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. W takiej
sytuacji Organizator dokona stosownego ogłoszenia na stronie internetowej www.ninja-race.pl
oraz na oficjalnym profilu biegu na Facebooku: https://www.facebook.com/ninjaracepoland i w
terminie jednego miesiąca od jej publikacji zwróci uiszczone opłaty wpisowe uczestnikom.
5.W celu zapewnienia bezpieczeństwa biegu „NINJA-RACE”, Organizator gwarantuje uczestnikom
opiekę służb medycznych i porządkowych, w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami.
6.Ze względu na charakterystykę wydarzenia, uczestnicy muszą liczyć się z możliwością wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także urazów, kontuzji, zadrapań i innego rodzaju
uszkodzeń ciała, za których odpowiedzialność ponosi wyłącznie uczestnik. Uczestnik przystępując
do biegu ma świadomość, że z udziałem w „NINJA-RACE” mogą wiązać się także inne ryzyka,
niemożliwe do przewidzenia, za których odpowiedzialności Organizator nie ponosi.
7.Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat
bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w „NINJA-RACE”. Uczestnikom
doradza się jednak zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w biegu.
8.Uczestnicy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone Organizatorowi lub innym
uczestnikom biegu podczas „NINJA-RACE”.
9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione, skradzione bądź w inny
sposób utracone, które pozostawione były bez zabezpieczenia i nie zostały złożone w depozycie.
10.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
11.Załącznikami do Regulaminu są:
11.1.Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia warunkującego udział w „NINJA-RACE”;
11.2.Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w „NINJA-RACE”;
11.3.Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
UCZESTNIKA BIEGU „NINJA-RACE”

Pouczenie: *niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko uczestnika
Imię i nazwisko opiekuna i
stopień pokrewieństwa z
uczestnikiem* (w przypadku
uczestników niepełnoletnich
o ukończonym 16. roku
życia)
Adres zamieszkania
uczestnika / opiekuna*:
Data urodzenia*:
Adres e-mail uczestnika /
opiekuna*:
Numer kontaktowy
uczestnika / opiekuna*:
W imieniu własnym / uczestnika niepełnoletniego o ukończonym 16. roku życia* oświadczam, że:
1.zapoznałem się z treścią Regulaminu biegu „NINJA-RACE”, akceptuję jego postanowienia i
dobrowolnie wyrażam zgodę na uczestnictwo / uczestnictwo niepełnoletniego o ukończonym 16.
roku życia* w biegu na zasadach tam określonych;
2.jestem osobą pełnoletnią o pełnej zdolności do czynności prawnych i nie znajduję się w stanie
wyłączającym czy ograniczającym zdolność kierowania swoim postępowaniem*;
3.spełniam / uczestnik niepełnoletni o ukończonym 16. roku życia spełnia* wszystkie warunki
udziału w „NINJA-RACE”, w tym w zakresie obecnego stanu zdrowia, który w pełni pozwala na
wzmożony wysiłek fizyczny związany z biegiem z przeszkodami i nie istnieją żadne
przeciwwskazania medyczne do udziału w „NINJA-RACE”;
4.liczę się z możliwością wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas „NINJARACE”, a także urazów, kontuzji, zadrapań i innego rodzaju uszkodzeń ciała uczestnika, za których
odpowiedzialność ponosi wyłącznie uczestnik;
5.mam świadomość, że z udziałem w „NINJA-RACE” mogą wiązać się także inne ryzyka, niemożliwe
do przewidzenia, za których odpowiedzialności Organizator nie ponosi;
6.mam świadomość, że Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu jakiegokolwiek ubezpieczenia
na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w
związku z uczestnictwem w „NINJA-RACE” i podejmuję się udziału / udziału uczestnika
niepełnoletniego o ukończonym 16. roku życia * w biegu na własne ryzyko i odpowiedzialność;
7.w przypadku poniesienia szkody na osobie zobowiązuję się nie wnosić przeciwko Organizatorowi
jakichkolwiek roszczeń;
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8.nie znajduję się / uczestnik niepełnoletni o ukończonym 16. roku życia nie znajduje się* w stanie
po spożyciu alkoholu, środków odurzających oraz środków podnoszących wydolność fizyczną,
które mogłoby mieć wpływ na moje / jego* zachowanie i zdolności psychofizyczne podczas biegu;
9.znane mi się okoliczności mogące doprowadzić do dyskwalifikacji z biegu i swoim zachowaniem
nie będę / uczestnik niepełnoletni o ukończonym 16. roku życia nie będzie* doprowadzać do ich
wystąpienia;
10.zobowiązuję się / uczestnik niepełnoletni o ukończonym 16. roku życia zobowiązuje się*
stosować do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wydarzenia, w tym służby
porządkowej, medycznej oraz obsługi zapewnionej przez Organizatora;
11.zobowiązuję się / uczestnik niepełnoletni o ukończonym 16. roku życia zobowiązuje się* do
zwrotu chipa do pomiaru czasu po ukończonym biegu bądź po dokonanej dyskwalifikacji;
12.mam świadomość swojej odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone przez uczestnika
Organizatorowi lub innym uczestnikom biegu podczas „NINJA-RACE”;
13.mam świadomość, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione,
skradzione bądź w inny sposób utracone, które pozostawione były bez zabezpieczenia i nie zostały
złożone w depozycie; zapoznałem się z regulaminem przechowania rzeczy osobistych na czas
uczestnictwa w biegu „NINJA-RACE” i akceptuję jego postanowienia;
14.udzielam Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie mojego / uczestnika
niepełnoletniego o ukończonym 16. roku życia* wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia w
formie fotografii lub nagrania wideo, a także podczas przeprowadzonego wywiadu dotyczącego
„NINJA-RACE” i przygotowań do udziału w biegu, dla celów związanych z promocją „NINJA-RACE”,
Organizatora lub sponsorów biegu.
15.udzielam Organizatorowi licencji na wykorzystanie wizerunku i udzielenie wywiadu uczestnika
w zakresie określonym w części VIII ust. 1 Regulaminu;
16.zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia 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
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Administratora Danych Osobowych, tj. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NINJA”, ul.
Dunikowskiego 90, 20-425 Lublin, moich danych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu
do kontaktu, adresu e-mail, daty urodzenia, wizerunku, zgodnie z zasadami określonymi w części
VIII Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych;
17.zapoznałem się uprawnieniami w zakresie postępowania reklamacyjnego.

Wszelkie podane przeze mnie powyżej informacje i oświadczenia są zgodne z prawdą i nic nie zataiłem
z tego, co jest mi wiadome.

……………………………………………………………….
Data i podpis uczestnika / opiekuna*
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
O REZYGNACJI Z BIEGU „NINJA-RACE”

Pouczenie: *niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko uczestnika
Imię i nazwisko opiekuna i
stopień pokrewieństwa z
uczestnikiem* (w przypadku
uczestników niepełnoletnich
o ukończonym 16. roku
życia)
Data urodzenia*:
Adres zamieszkania
uczestnika / opiekuna*:
Adres e-mail uczestnika /
opiekuna*:
W imieniu własnym / uczestnika niepełnoletniego o ukończonym 16. roku życia* , działając na
podstawie części III ust. 8 Regulaminu biegu „NINJA-RACE” oświadczam, że rezygnuję z uczestnictwa
w biegu „NINJA-RACE”, który odbędzie się w Lublinie w dniu 27 lipca 2019 r.
Jednocześnie podaję, że zgłoszenie udziału w wydarzeniu nastąpiło w dniu ……………………………. co
oznacza, że przysługuje mi / nie przysługuje mi* zwrot opłaty wpisowej w wysokości ………………….. zł.
Zwrotu proszę dokonać na rachunek bankowy: ……………………………………………………………. .
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesłanie na mój adres mailowy informacji o kolejnych
wydarzeniach realizowanych przez Organizatora.
TAK/NIE

……………………………………………………………….
Data i podpis uczestnika / opiekuna*
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L
119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, wobec faktu, że aby wziąć udział w „NINJA-RACE” koniecznym
jest przekazanie Organizatorowi, zgodnie z definicją podaną w Regulaminie Konkursu, Pana/Pani
danych osobowych, w rozumieniu art. 4 lit a) RODO informujemy, że:
8.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Zleceniodawca
Konkursu to jest: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NINJA”, ul. Dunikowskiego 90, 20-425
Lublin, KRS: 0000709998, NIP: 712-335-73-29, Regon: 369036704 (dalej: „Administrator”).
9.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, w celu i
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia „NINJA-RACE”, a także wyłonienia zwycięzców i
wydania nagród, a także w celach marketingowych, zgodnie z udzieloną w tym ostatnim
przypadku Pana/ Panią zgodą.
10.Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a)imię i nazwisko,
b)numer telefonu do kontaktu,
c)adres e-mail,
d)data urodzenia,
e)wizerunek.
11.Podanie danych osobowych Pana/Pani, jako uczestnika „NINJA-RACE” jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji celu podanego w pkt 2 powyżej.
12.Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych, wynikających z udziału w „NINJA-RACE”, wydaniem nagród oraz prawem do
publikacji wizerunku uczestników, zgodnie z zasadami Regulaminu, jak i wykonywania
obowiązków przechowywania dokumentów księgowych i przedawniania karalności czynów
związanych z posługiwaniem się dokumentami księgowymi. Najdłuższy okres przechowywania
danych w celu zabezpieczenia praw z konkursu oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych
wynosi 10 lat.
13.Administrator, przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych
osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, właściwych dla ochrony
danych osobowych.
14.Administrator oświadcza, że:
a)znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa;
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b)stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności
zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem
osobom
nieupoważnionym,
zabraniem
przez
osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który
odpowiada Administrator.
15.Administrator oświadcza, że dane uczestników „NINJA-RACE” nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
16.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także o prawo do przenoszenia danych.
17.Dane uczestników „NINJA-RACE” nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, za
wyjątkiem możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu, na
podstawie przepisu art. 28 RODO, zgodnie z odrębnie zawartą w tym celu umową, a także
podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie wydania nagród, jak i za wyjątkami
przewidzianymi przepisami prawa.
18.Uczestnikom „NINJA-RACE” przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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