Regulamin Grand Prix
MK TEAM 2019
I.

Organizator

1. Organizatorem jest:

MK TEAM EVENTS
ul. Rzepusa 20
41-106 Siemianowice Śląskie
NIP: 6431769234, REGON: 369086790

II.

Informacje ogólne

1. Grand Prix MK TEAM 2019, zwany dalej Cyklem, to seria zawodów organizowanych przez
MK TEAM EVENTS w roku 2019.
2. W skład Cyklu wchodzą następujące zawody:
 5. Parkowe Hercklekoty, 17.02.2019 r., Katowice,
 4. Siemianowicki Bieg Świetlików, 22.06.2019 r., Siemianowice Śląskie,
 5. Siemianowickie Nocne Marki, 26.10.2019 r., Siemianowice Śląskie,
 6. Bieg Mikołajkowy, 08.12.2019 r., Katowice.
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III.

Warunki uczestnictwa

1. W Cyklu automatycznie uczestniczą zawodnicy biorący udział w co najmniej jednej
z imprez wchodzących w skład Cyklu, w biegu bądź marszu Nordic Walking. Udział w Cyklu
nie wymaga dodatkowego zgłoszenia.
2. Cykl nie obejmuje biegów dla dzieci odbywających się w ramach imprez wchodzących
w skład Cyklu.
3. Udział w Cyklu jest bezpłatny. Jedyne opłaty są pobierane w związku ze startem
w poszczególnych zawodach na podstawie odrębnych regulaminów.

IV.

Klasyfikacja indywidualna
1. W ramach Cyklu będą prowadzone następujące klasyfikacje indywidualne:
a. Klasyfikacja biegowa mężczyzn,
b. Klasyfikacja biegowa kobiet,
c. Klasyfikacja Nordic Walking mężczyzn,
d. Klasyfikacja Nordic Walking kobiet.
2. W ramach klasyfikacji przyznawane będą punkty na podstawie miejsc zajętych podczas
zawodów wchodzących w skład Cyklu, oddzielnie dla każdej z wskazanych powyżej
klasyfikacji.
3. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym zestawieniem:
Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

100

18

60

35

36

61 - 70

18

2

95

19

58

36

35

71 - 80

16

3

90

20

56

37

34

81 - 90

14

4

88

21

54

38

33

91 - 100

12

5

86

22

52

39

32

101 - 120

11

6

84

23

50

40

31

121 - 140

10

7

82

24

48

41

30

141 - 160

9

8

80

25

46

42

29

161 - 180

8

9

78

26

45

43

28

181 - 200

7

10

76

27

44

44

27

201 - 220

6

11

74

28

43

45

26

221 - 240

5

12

72

29

42

46

25

241 - 260

4

13

70

30

41

47

24

261 - 280

3

14

68

31

40

48

23

281 - 300

2

15

66

32

39

49

22

301 -

1

16

64

33

38

50

21

17

62

34

37

51 – 60

20

4. W przypadku większej liczby dystansów podczas jednych zawodów, każdy dystans będzie
punktowany zgodnie z powyższą punktacją.
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5. W przypadku gdy zawodnik podczas jednych zawodów wystartuje jednocześnie na obu
dystansach do klasyfikacji Grand Prix MK punkty będą liczone jedynie z jednego biegu,
tego w którym zdobył więcej punktów.
6. Bieg Mikołajkowy to finałowy Bieg Cyklu. Najdłuższe dystanse biegowe i Nordic Walking
każdej klasyfikacji podczas Biegu Mikołajkowego będą wyżej punktowane tj. liczba
punktów za zajęte miejsce z Tabeli zawartej w punkcie IV.3 niniejszego Regulaminu będzie
mnożona przez współczynnik 1,5 oraz zaokrąglona w górę do pełnej jedności.
7. Dodatkowo w ramach zawodów Cyklu Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia
tzw. premii lotnych. Szczegółowe informacje o miejscu umieszczenia premii, dystansach
oraz klasyfikacjach, na których premia obowiązuje będą umieszczane w odrębnych
regulaminach poszczególnych zawodów.
8. Punkty na premii lotnej będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą:
Miejsce

1

2

3

Punkty

10

5

3

9. Dodatkowo w ramach zawodów Cyklu Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia
tzw. premii lotnych. Szczegółowe informacje o miejscu umieszczenia premii, dystansach
oraz klasyfikacjach, na których premia obowiązuje będą umieszczane w odrębnych
regulaminach poszczególnych zawodów.
10. W ramach 5-tego Siemianowickiego Biegu Świetlików odbędzie się również eliminacyjny
bieg przełajowy Poskromić Świetlika, na którym zawodnicy dodatkowo mogą zdobyć
punkty do klasyfikacji biegowej mężczyzn i klasyfikacji biegowej kobiet.
11. Punkty za bieg Poskromić Świetlika będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą:
Miejsce

1

2

3

Punkty

20

15

12

Awans do
finału
10

Awans do
półfinału
5

12. Kolejność w klasyfikacji ustala się wg liczby zdobytych punktów. W przypadku równej
liczby punktów o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
a. liczba ukończonych zawodów,
b. przy równej liczbie ukończonych zawodów najwyższe miejsce zdobyte podczas
pojedynczych zawodów,
c. przy dalszej równości, liczba pokonanych kilometrów,
d. przy dalszej równości, liczba punktów zdobytych podczas 6. Biegu
Mikołajkowego,
e. przy dalszej równości, jest przyznawane miejsce ex aequo.
13. Aby zostać sklasyfikowanym w ramach Cyklu należy ukończyć co najmniej jedne zawody
rozgrywane w ramach Cyklu.
14. Informacja o zmianie nazwiska zawodnika w trakcie trwania cyklu powinna zostać
przesłana na adres mailowy marcin.brol@mkteamevents.pl.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
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V.

Klasyfikacja drużynowa
1. W ramach Cyklu będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa.
2. Drużyna to klub sportowy, firma, instytucja, grupa zawodników lub dowolna inna
zbiorowość startująca pod wspólną nazwą. Nazwa drużyny musi być jednobrzmiąca.
3. W ramach klasyfikacji drużynowej przyznawane będą punkty każdej z drużyn. Jeden punkt
jest przyznawany za każdego zawodnika, który ukończył zawody w ramach Cyklu w limicie
czasu w biegu, marszu Nordic Walking, biegu „Poskromić Świetlika” oraz reprezentował
drużynę na danych zawodach.
4. Kolejność w klasyfikacji ustala się wg liczby zdobytych punktów. W przypadku równej
liczby punktów o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
a. sumaryczna liczba pokonanych kilometrów przez drużynę,
b. przy dalszej równości, liczba punktów zdobytych podczas 6. Biegu
Mikołajkowego,
c. przy dalszej równości, liczba pokonanych przez drużynę kilometrów 6. Biegu
Mikołajkowego,
d. przy dalszej równości, jest przyznawane miejsce ex aequo.

VI.

Nagrody i wyniki
1. W klasyfikacji generalnej Cyklu zostaną nagrodzone następujące klasyfikacje:
a.
Klasyfikacja biegowa mężczyzn (za miejsca I – III),
b.
Klasyfikacja biegowa kobiet (za miejsca I – III),
c.
Klasyfikacja Nordic Walking mężczyzn (za miejsca I – III),
d.
Klasyfikacja Nordic Walking kobiet (za miejsca I – III),
e.
Klasyfikacja drużynowa (za miejsca I – III).
Zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Każdy z zawodników, który będzie klasyfikowany na wszystkich zawodach w ramach Cyklu
(na dystansie co najmniej 5 km) otrzyma pamiątkę.
W zależności od hojności sponsorów organizator zastrzega sobie prawo ufundowania
dodatkowych upominków dla zawodników, którzy będą klasyfikowani na wszystkich
zawodach lub nagród dla najlepszych zawodników.
Bieżące wyniki Cyklu będą aktualizowane i publikowane w ciągu 7 dni od zakończenia
zawodów.
Końcowe wyniki Cyklu zostaną opublikowane w ciągu 7 dni od zakończenia ostatnich
zawodów Cyklu.
Lista najaktywniejszych zawodników, którzy ukończyli wszystkie zawody Cyklu zostanie
opublikowane w ciągu 7 dni od zakończenia ostatnich zawodów Cyklu.
Protesty dotyczące wyników oraz listy najaktywniejszych zawodników przyjmowane będą
do dnia 22 grudnia 2019 r. na adres mailowy marcin.brol@mkteamevents.pl. Ostateczne
i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 28 grudnia 2019 r.
W odrębnym komunikacie zostanie podana informacja o miejscu i czasie nagradzania
zwycięzców poszczególnych klasyfikacji.
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9. Wszelkie wątpliwości oraz kwestie sporne dotyczące zasad klasyfikacji oraz wyników Cyklu
powinny być zgłaszane na adres mailowy marcin.brol@mkteamevents.pl (tel.
888 360 786).

VII.
1.

2.

3.

4.

5.

Ochrona danych osobowych
Zapisy na zawody Cyklu Grand Prix MK TEAM 2019 są dokonywane za pośrednictwem
portalu www.elektronicznezapisy.pl. Administratorem danych osobowych, które
uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na portalu, a następnie zapisu na
wydarzenie, jest firma ElektroniczneZapisy.pl. Podanie danych osobowych przez
uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zawodach.
ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi
na potrzeby przeprowadzenia zawodów.
Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu
przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe
samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym
do prawidłowej organizacji zawodów Cyklu Grand Prix MK TEAM 2019.
Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe
uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji V Parkowych
Hercklekotów, zapewniają przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe udostępnione Organizatorowi zawodów Cyklu Grand Prix MK TEAM 2019
będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
dalej: ODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu:
przeprowadzenia zawodów Cyklu Grand Prix MK TEAM 2019: rejestracji uczestników,
odnotowania dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji
zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest
w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w
prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię,
nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek) bez ograniczenia czasowego, na
stronie internetowej Organizatora, prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko,
miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej
Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu,
bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym,
promocyjnym i statystycznym Organizatora.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość
ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia
danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu
zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika
z Elektronicznezapisy.pl. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym
momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@mkteamevents.pl lub
listu do Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się
również bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie
przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej
cofnięciem.
Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji,
w celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny
funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu,
informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu,
przypomnienia o płatnościach itp.
Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na
liście zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach
internetowych, w tym na stronie www.timing4u.pl oraz www.elektronicznezapisy.pl w
celu organizacji zawodów Cyklu Grand Prix MK TEAM 2019.
Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej,
która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na
stronie www.mkteamevents.pl, www.timing4u.pl, www.elektronicznezapisy.pl i innych,
w celu organizacji zawodów Cyklu Grand Prix MK TEAM 2019.
Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze
Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru
startowego) pakietów startowych.
Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska,
miejscowości i nazwy klubu przez spikera podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas
dekoracji na podium.
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu
zamieszczenia fotorelacji z zawodów Cyklu Grand Prix MK TEAM 2019 na stronie
internetowej Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.
Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać
zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli jednak
uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
wskazanych powyżej niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia zawodów,
uczestnik nie zostanie do zawodów dopuszczony.
Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez
jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się
na udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego
wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o
Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania zawodów Cyklu Grand Prix MK TEAM 2019.
Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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VIII.

Postanowienia końcowe

1. Wszyscy zawodnicy klasyfikowani w Cyklu są zobowiązani do przestrzegania regulaminów
poszczególnych zawodów zaliczanych do Cyklu.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzje podejmuje
Organizator.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów i adresami e-mail:
a. Klaudia Kapica tel. 695 196 497 mail: klaudia.kapica@mkteamevents.pl
b. Marek Witor tel. 607 825 707 mail: marek.witor@mkteamevents.pl
c. kontakt@mkteamevents.pl
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