1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. OGÓLNY OPIS BIEGU SZARIKA:
Bieg Szarika jest ekstremalnym biegiem z przeszkodami na czas, podczas którego zawodnik
biegnie i pokonuje przeszkody samodzielnie lub jeśli zgłosił udział z psem razem ze zwierzęciem,
prowadzonym na smyczy. Zawodnik pokonuje dystans około sześciu kilometrów w różnorodnym
terenie. Organizator Biegu Szarika zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu wyścigu i ilości
przeszkód. Na trasie znajdują się przeszkody naturalne i sztuczne. Każda przeszkoda może być
zabłocona lub brudna. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w trakcie wydarzenia jego ciało i
ubrania, a także sierść psa mogą ulec zabłoceniu lub ubrudzeniu.
Organizator Biegu Szarika: Fundacja „Zwierzogród Fundacja Pomocy i Zooterapii”
KRS: 0000718842, NIP: 7962982820, REGON: 369499166
Adres mailowy: biuro@zwierzogrod.org.pl
1.2. ZAWODNIK:
1.2.1. W Zawodach udział może wziąć każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną
zdolność do czynności prawnych oraz jest zdrowa i fizycznie przygotowana do Biegu Szarika, pod
warunkiem, że:


dokonała zgłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;



zaakceptowała warunki w niniejszym Regulaminie;



zaakceptowała i podpisała Oświadczenie uczestnika wyścigu oraz Oświadczenie o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych i zaznaczy na nich ogłoszony najpóźniej 72 godziny przed
wyścigiem swój numer startowy, który dostanie na adres maila podanego w zgłoszeniu;
1.3. PIES:
Zawodnik może wziąć udział w Zawodach z psem dowolnej rasy, wielkości, wykastrowanym lub
nie, o ile spełnia on następujące warunki:



pies jest w wieku co najmniej 12 miesięcy;



nie jest w okresie rui (cieczki), który obejmuje również okres jednego tygodnia przed i po
wystąpieniu rui, co zostanie zweryfikowane podczas badania przez lekarza weterynarii.
Naruszenie niniejszego postanowienia skutkuje natychmiastową decyzją o dyskwalifikacji, na
którą nie służy odwołanie;



w zawodach nie mogą brać udziału suki karmiące młode bądź będące w drugim miesiącu ciąży.
Ustalenie tego następuje w trakcie badania weterynaryjnego. Złamanie tego przepisu skutkuje
natychmiastowym wykluczeniem, bez możliwości prawnego rozpatrzenia.



posiada obowiązkowe szczepienia;



jest zdrowy i odpowiednio zsocjalizowany;



w przypadku, gdy pies wykazuje zachowania agresywne, w celu ochrony bezpieczeństwa
uczestników, Organizator Biegu Szarika może nakazać założenie psu kagańca, a w przypadku
skrajnie agresywnych zachowani może podjąć decyzję o dyskwalifikacji z Biegu Szarika.
Zawodnik, który odmówi założenia psu kagańca będzie obowiązany do opuszczenia miejsca
wydarzenia, a opłata wstępu na zawody nie będzie w tym przypadku podlegać zwrotowi;



pies został odrobaczony nie później niż na 3 miesiące przed datą Biegu Szarika. Podanie leku
musi być odnotowane w książeczce zdrowia lub paszporcie psa;
Lekarz weterynarii, przed rozpoczęciem Biegu Szarika skontroluje, stan jego zdrowia, zachowanie
psa, książeczkę zdrowia lub paszport. Lekarz weterynarii, w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości, może rekomendować dyskwalifikację Zawodnika i psa. Organizator Biegu
Szarika zatwierdzi lub odrzuci rekomendację.
1.4. Organizator Biegu Szarika sprawuje także funkcję kontrolną i może:



podejmować decyzje konieczne do przeprowadzenia Biegu Szarika w sposób bezpieczny i
skuteczny,



kontrolować Zawodników i psy,



rozstrzygnąć o wynikach Biegu Szarika,



podejmować decyzje o dyskwalifikacji.
1.5. Zawodnicy biorą udział w wyścigu na własne ryzyko. Każdy zawodnik może prosić o pomoc
lekarską dla siebie i swojego psa.
1.6. Śmiecenie na terenie Biegu Szarika jest zakazane. Nieprzestrzeganie postanowień
Regulaminu w tym zakresie może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.
1.7. Obowiązuje zakaz palenia za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

2. ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA W MIEJSCU BIEGU SZARIKA
2.1. ZGŁOSZENIE
2.1.1. Zgłoszenia do Biegu Szarika należy dokonać za pośrednictwem maila:
2.1.2. Zgłoszenie jest dokonane w sposób skuteczny pod warunkiem podania przez Zawodnika
wszystkich wymaganych danych: imienia i nazwiska, numeru i serii dowodu tożsamości oraz
zgłoszenia udziału z psem. Podane przez Zawodnika dane przetwarzane będą w celach
przeprowadzenia Biegu Szarika, identyfikacji Zawodników i psów oraz w celach informacyjnych.
Zawodnik udziela zgody na przetwarzanie ww. danych.
2.1.4 Udział w Zawodach jest odpłatny. Koszt zgłoszenia jednego Zawodnika lub Zawodnika z
psem to 30zł. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, Zawodnik zobowiązany jest do wniesienia
opłaty wstępu na zawody przelewem bankowym na numer rachunku: 16 1050 1793 1000 0090
8033 0153. Potwierdzenie wykonania płatności Zawodnik jest zobowiązany przesłać
Organizatorowi drogą mailową w ciągu 2 dni od dokonania zgłoszenia na bieg, w przeciwnym

razie Zgłoszenie ulegnie anulowaniu. Organizator nie przewiduje możliwości dokonywania
zgłoszeń na Bieg Szarika w dniu i miejscu organizowania Biegu Szarika.
Opłata wstępu nie zawiera zdjęć przedstawiających zawodnika. Nie ma gwarancji, że każdy z
zawodników będzie przedstawiony na przynajmniej jednym zdjęciu.
2.2. Rejestracja w dniu i miejscu odbywania się Biegu Szarika
2.2.1. Zawodnik musi zarejestrować się co najmniej na 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem
biegu w punkcie rejestracji. Tam zostaną zweryfikowane dane podane podczas zgłoszenia z
dowodem tożsamości Zawodnika.
2.2.2. Podczas rejestracji zostanie zweryfikowane, czy Zawodnik spełnia kryteria opisane w
punkcie 1.2.1.
2.2.3. Zawodnik musi wyrazić zgodę na ww. procedury potwierdzenia tożsamości i badanie psa
podczas rejestracji.
2.2.4. Zawodnik najpóźniej w czasie rejestracji musi podpisać Oświadczenie uczestnika Biegu
Szarika oraz Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przekazać podpisany
egzemplarz Organizatorowi podczas rejestracji. W przypadku gdy Zawodnik nie posiada druków
ww. wymienionych dokumentów, będą one dostępne w dniu i miejscu Biegu Szarika.
2.2.5. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z Biegu Szarika, jeżeli identyfikacja Zawodnika
nie powiodła się lub Zawodnik odmawia współpracy podczas rejestracji.
2.2.6. Organizator Biegu Szarika może zdyskwalifikować Zawodnika, mimo spełnienia warunków
opisanych w niniejszym Regulaminie, jeśli zachowanie psa zagraża bezpiecznemu podczas Biegu
Szarika.

3. OGÓLNE ZASADY BIEGU SZARIKA
3.1. Bieg jest jednorazowy. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie
prawo do podzielenia zawodników na grupy, które będą kolejno startować co 15 minut. Prawo
takie Organizator zastrzega sobie jedynie w celu usprawnienia organizacji i przebiegu wyścigu.
3.2. Zawodnik może wziąć udział w wyścigu z jednym psem. Zawodnik oraz zgłoszony pies
określani będą łącznie jako para („Para”). Zawodnik może wziąć udział w zawodach tylko z psem
zgłoszonym w czasie rejestracji.
3.3. Wyścig wygrywa Para, która ukończy wyścig w najkrótszym czasie, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
3.4. Czas Zawodnika mierzony jest na podstawie zapisania godziny rozpoczęcia biegu przy starcie
i zapisania godziny zakończenia biegu na mecie przez Organizatora.

3.5. Po dokonaniu rejestracji Zawodnik musi nosić numer startowy przez cały czas. Numery
startowe mogą być noszone tylko z przodu! Szczególnie rekomendowane jest zapisanie numeru
startowego na ciele Zawodnika!
3.6. Pomiar czasu rozpoczyna się w bramce startowej a kończy po przekroczeniu linii mety. Czas
spędzony pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi stanowi wynik Zawodnika.
3.7. Każdy Zawodnik, który zgodnie z regulaminem ukończył wyścig, otrzymuje zestaw
upominkowy.
3.8. Wyścig uznaje się za ukończony zgodnie z zasadami, gdy:


Zawodnik pokonał dystans pomiędzy bramką startową a linią mety i nie opuścił trasy; oraz



Zawodnik pokonał wszystkie przeszkody.
3.9. Aby pokonać przeszkodę zgodnie z zasadami Para przechodzi przez/pod/nad przeszkodą,
albo wykonuje zadanie obowiązkowe w strefie kar (np. 30 przysiadów), po wykonaniu którego
może ominąć przeszkodę w wyznaczonym miejscu.
3.10. Opuszczenie toru skutkuje dyskwalifikacją z Biegu Szarika. Opuszczenie toru stanowi każde
oddalenie się od bocznych krawędzi toru na odległość większą niż 2 m. Jeżeli Zawodnik, nie z
winy własnej, nie może ukończyć wyścigu (np. w związku z urazem, wypadkiem), wyścig uważa
się za nieukończony. W takim przypadku Zawodnik nie otrzyma zestawu upominkowego.
3.11. Zawodnik bierze udział w Zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PSÓW
4.1. Zabrania się puszczania psów wolno na terenie Biegu Szarika, od ich rozpoczęcia do
zakończenia. W czasie i na terenie Biegu Szarika psy obowiązkowo muszą przebywać na smyczy!
Pas biodrowy do biegania z psem uważa się za smycz. Maksymalna długość smyczy lub pasa
biodrowego do biegania z psem może wynosić 250 cm, z granicą tolerancji do 5 cm. Smycz musi
posiadać pętlę na rękę, i być używana przez cały czas Biegu Szarika! Używanie smyczy Fleksi lub
podobnych, smyczy automatycznych, bez względu na markę i producenta jest niedozwolone!
Szczególnie rekomendujemy używanie pasa biodrowego do biegania z psem oraz szelek
równocześnie!
4.2. Organizator, działając w interesie bezpieczeństwa uczestników, może zobowiązać Zawodnika
do założenia psu kagańca, a w przypadkach skrajnych wykluczyć Zawodnika z Biegu Szarika.
Organizator weryfikuje, czy kaganiec odpowiada wymogom niezbędnym dla normalnego
funkcjonowania psa (tzn. że pies jest w stanie swobodnie oddychać i się chłodzić). W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie zostanie zaproponowane użycie kagańca innego
typu.
4.3. Zakazane jest używanie obroży zaciskowych, dławików i kolczatek!
4.4. W czasie Biegu Szarika psa można nagradzać smakołykami, zwiększając w ten sposób jego
motywację.

4.5. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa, z którym startuje w parze.
Zawodnik ma obowiązek zbierania odchodów psa, także z miejsc wyznaczonych na psie toalety i
wrzucania ich do wyznaczonych pojemników.
4.6. Zawodnik ma obowiązek startującego z nim w parze psa trzymać na smyczy, również na
trasie wyścigu. Ponadto Zawodnik ma obowiązek zadbać o to, aby w czasie wyścigu i całego
wydarzenia nie puszczać smyczy, tak aby pies nie biegał wolno! W przypadku, zaistnienia takiej
sytuacji Zawodnik ma obowiązek niezwłocznie skorygować sytuację. Niezastosowanie się do tego
obowiązku skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika. Zawodnik może prosić o pomoc innego
Zawodnika lub osoby delegowane przez Organizatora Biegu Szarika, w przypadku trudności w
zapanowaniu nad psem. Z powyższych względów rekomendujemy korzystanie ze smyczy i pasa
biodrowego równocześnie!
4.7. Celowe spuszczanie psa ze smyczy powodować będzie natychmiastową dyskwalifikację
Zawodnika.
4.8. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za zachowanie psa i za wszystkie szkody przez
niego spowodowane względem osób, psów lub rzeczy.
4.9. Psa można podnieść, wziąć na ręce, pomagać mu przy dowolnej przeszkodzie. Zabrania się
unosić, podnosić psa za obrożę, sierść, skórę, którąkolwiek z łap lub ogon! Dozwolone sposoby
podnoszenia: – jednoczesne podniesienie całego ciała naraz, chwytem pod nogi (wzięcie w
ramiona),-podniesienie za szelki i w szelkach. Jeżeli będący przy przeszkodzie sędzia orzeknie, że
nie da się humanitarnymi sposobami nakłonić psa do pokonania przeszkody, albo na ponawianiu
prób Para spędziła już tak dużo czasu, że z tego powodu blokuje bezpieczny bieg kolejnym
Zawodnikom, w ramach swoich uprawnień może zarządzić zaliczenie przeszkody w zamian za
wykonanie 30 przysiadów. Jednakże, dystans pomiędzy przeszkodami, w każdym przypadku, pies
musi pokonać samodzielnie. Psa można podnieść w odległości 1 metra przed przeszkodą i
opuścić nie dalej niż w odległości 3 metrów za przeszkodą.
4.10. Na trasie wyścigu znajdują się stacje, z których każdy Zawodnik może skorzystać w celu
odświeżenia się. Czas spędzony na stacjach zaliczany jest do ogólnego wyniku (czasu) Zawodnika.
Z powodów zdrowotnych zalecamy Zawodnikom podawanie psom wody w ograniczonych
ilościach na stacjach, a także na 15 minut przed startem i 15 minut po pokonaniu trasy wyścigu, z
uwagi na prawdopodobieństwo wymiotów i problemów żołądkowych.

5. PRZESZKODY
5.1. Organizator Biegu Szarika zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków toru, eliminacji
niektórych przeszkód lub odwołania wydarzenia ze względu na bezpieczeństwo Zawodników
(zawodników, widzów lub organizatorów), w przypadku złych warunków atmosferycznych,
prognozowanych burz lub upałów. Zawody odbędą się w przypadku dopuszczalnych warunków
pogodowych takich jak np. mżawka.
5.2. Przed przeszkodami wyznaczone zostaną strefy oczekiwania do podejścia do przeszkody.
Zawodnicy dopuszczani będą do pokonania przeszkód w kolejności chronologicznej, pod kontrolą
przedstawicieli Organizatora Biegu Szarika. W strefie oczekiwania Zawodnicy ustawiają się w

kolejce w odległości 1,5 metra pomiędzy Parami. W przypadku kiedy dwie Pary mogą pokonywać
przeszkodę równocześnie zawodnicy ustawią się w dwóch kolejkach.
5.3. W przypadku gdy Zawodnik nie jest w stanie lub nie chce pokonać przeszkody, może
kontynuować wyścig jedynie po wykonaniu 30 przysiadów w strefie kar, bez względu na wiek lub
płeć Zawodnika. Organizator Biegu Szarika weryfikuje prawidłowe wykonanie kary zgodnie z
zasadami Biegu Szarika. W przypadku niewykonania kary w sposób prawidłowy lub prób
oszukiwania Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany! Karę należy wykonać w taki sposób, aby nie
przeszkadzać pozostałym Zawodnikom w pokonywaniu trasy Biegu Szarika.

6. DYSKWALIFIKACJA Z BIEGU SZARIKA
6.1. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora Biegu Szarika. Wykluczenie
Zawodnika może nastąpić w przypadkach opisanych w Regulaminie. Wykluczenie Zawodnika
powoduje automatyczne wykluczenie uczestniczącego z nim psa. Organizator Biegu Szarika ma
obowiązek uzasadnienia decyzji o dyskwalifikacji.
6.2. Od decyzji od dyskwalifikacji z Biegu Szarika odwołanie nie przysługuje.
6.3. W konkretnych przypadkach dyskwalifikacja może być zakomunikowana Zawodnikowi i
uzasadniona ustnie. Jednakże pod koniec Biegu Szarika, decyzja o dyskwalifikacji musi być
przedstawiona w formie pisemnej.
6.4. W przypadku dyskwalifikacji Zawodnika opłata wstępu na Zawody nie podlega zwrotowi.
6.5. Wykluczony Zawodnik wraz z psem musi niezwłocznie opuścić teren Biegu Szarika.
6.6. Zawodnik, który naruszy Regulamin może zostać zdyskwalifikowany w każdym czasie i
wydalony z trasy wyścigu (jak i z terenu całego wydarzenia). W takim przypadku nie została
przewidziana możliwość rekompensaty.
6.7. Niesportowe zachowania mogą spowodować dyskwalifikację. Należą do nich w
szczególności:


opuszczenie trasy wyścigu, lub jej skrócenie, znaczenie trasy, przemieszczanie lub demontaż
przeszkód;



utrudnianie wyścigu pozostałym Zawodnikom: Zawodnicy poruszający się wolniej mają
obowiązek przepuszczać szybszych Zawodników. Celowe utrudnianie uważane będzie za
zachowania niesportowe (np.: wykonywanie kar na trasie wyścigu pozostałych Zawodników);



umyślne zakłócanie, popychanie innych psów uważa się za niesportowe zachowanie;



ignorowanie zasad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa – Zawodnik, który zaobserwuje na
torze wypadek lub kontuzję, ma obowiązek natychmiast zgłosić to najbliższemu
przedstawicielowi Organizatora Biegu Szarika. W niektórych przypadkach, celowym jest pozostać
przy poszkodowanym, aż do momentu przybycia pomocy medycznej, nawet wbrew protestom
tej osoby. Nieprzestrzeganie tej zasady uważa się za niesportowe zachowanie i skutkować może
konsekwencjami prawnymi. Nie stanowi w tym przypadku różnicy, czy poszkodowanym jest

człowiek czy pies! Udzielający pomocy Zawodnik traci czas liczony do wyniku, a rekompensata w
takim przypadku może okazać się trudna. Komisja Biegu Szarika ma prawo przyznać nagrodę Fair
Play Zawodnikowi i skompensować czas utracony przez Zawodnika, który wykazał godne i
sportowe zachowanie.


nie przestrzeganie poleceń sędziów



udział w zawodach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających albo próba udziału
pod ich wpływem powoduje natychmiastową dyskwalifikację Zawodnika, bez możliwości
rekompensaty.

7. OCENA I WYNIKI
7.1. Organizator Biegu Szarika ogłosi zwycięzców w następujących kategoriach:


W kategorii kobiet: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie zmierzonego czasu);



W kategorii mężczyzn: 1, 2 i 3 miejsce (na podstawie mierzonego czasu);



Nagroda Fair Play (w przypadku zaistnienia stosownych okoliczności);
7.2. Wręczenie nagród odbywa się podczas ceremonii ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników
następuje w ciągu 30 minut po przybyciu ostatniego Zawodnika na metę wyścigu.
7.3. Jeżeli zwycięzca nagrody nie jest obecny na ceremonii ogłoszenia wyników, Organizator
poinformuje go o nagrodzie drogą mailową na adres podany w trakcie rejestracji. Nagroda
będzie do odebrania w biurze Organizatora w Warszawie.
7.4. Decyzję o wręczeniu nagrody Fair Play Organizator Biegu Szarika podejmie po wnikliwym
rozpatrzeniu okoliczności. W związku z tym, nagroda Fair Play może być również przyznana
Zawodnikom nie uczestniczącemu w ceremonii ogłoszenia wyników.

8. NAGRODY
Nagrody są określane oddzielnie na potrzeby każdej edycji Biegu Szarika.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9.1. Organizator Biegu Szarika organizując bieg uwzględnia przede wszystkim bezpieczeństwo
uczestników. Niemniej jednak, wyścig niesie za sobą nieodłączne ryzyko. W przypadku pełnego
przestrzegania Regulaminu zagrożenia związane z udziałem w Zawodach istotnie maleją, ale nie
jest możliwe ich całkowite wyeliminowanie.
9.2. Organizator Biegu Szarika bierze odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie
przeszkód zgodnie z regułami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z
udziałem w Zawodach (w tym wypadków, urazów, śmierci), w celu ułatwienia bezpiecznego
pokonywania przeszkód. Organizator Biegu Szarika będzie egzekwował stosowanie się do zasad
Biegu Szarika w celu dalszej minimalizacji ryzyka. Jednakże, nie można całkowicie wykluczyć
ryzyka uszkodzenia ciała, szkód materialnych lub wypadków śmiertelnych. Organizator Biegu
Szarika może być pociągnięty do odpowiedzialności w sytuacjach, gdy stwierdzono zaniedbanie

obowiązków Organizatora Biegu Szarika wskazanych w Regulaminie. Organizator Biegu Szarika,
w szczególności, nie odpowiada za:


za zachowanie zawodników i ich psów, jeżeli urazy, wypadki, śmierć lub szkody majątkowe na
Zawodniku lub jego psie nastąpiły z przyczyn leżących po stronie Zawodnika lub psa (np. ze
względu na uczestnictwo Zawodnika lub psa w złej kondycji fizycznej);



za zachowanie osób widzów Biegu Szarika w czasie Biegu Szarika, przed rozpoczęciem i po
zakończeniu Biegu Szarika;



za urazy, wypadki, śmierć lub szkody majątkowe wynikłe z przyczyn, których nie można było
przewidzieć z zachowaniem należytej staranności, od nikogo niezależnych i nieuniknionych;



za zachowanie psa wcześniej zakwalifikowanego jako zdolnego do udziału w Zawodach, który w
późniejszym czasie wykazał zachowania niepożądane.
9.3. Zawodnik zobowiązany jest pobrać ze strony internetowej Biegu Szarika „BIEG SZARIKA –
Oświadczenie o odpowiedzialności”, uzupełnić swoje dane, wydrukować i podpisać to
oświadczenie osobiście i w dniu Biegu Szarika podczas rejestracji przedstawić je Organizatorowi
Biegu Szarika.

11. PRZETWARZANIE DANYCH
11.1. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że Bieg Szarika oraz Organizator Biegu Szarika w celu
organizacji i przeprowadzenia Biegu Szarika rejestrują i przetwarzają, jako Administratorzy
danych, następujące dane osobowe Zawodnika podane w czasie zgłoszenia do Biegu Szarika:
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, dane psa, w tym imię oraz numer rachunku
bankowego. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie ochrony danych dostępnym na
stronie internetowej Biegu Szarika.
11.2. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że bieg jest imprezą otwartą, w czasie której
Organizator Biegu Szarika może wykonywać nagrania wizualne, na których może zostać
ujawniony wizerunek Zawodnika w sposób umożliwiający jego identyfikację. Poprzez osobisty
udział Zawodnika w Zawodach i podpisanie stosownego oświadczenia, Zawodnik wyraża zgodę
na wykonywanie nagrań wizualnych jego wizerunku oraz na ich wykorzystanie i wyświetlanie,
bez ograniczeń w czasie, nagrań wizualnych lub ich skróconej, edytowanej wersji, za pomocą
następujących kanałach komunikacji: na stronie www.faceboook.com, na stronie
www.youtube.com, w filmach promocyjnych, podczas spotkań medialnych. Zawodnik nie będzie
rościł sobie praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania i rozpowszechniania nagranych
materiałów zawierających wizerunek Zawodnika.
11.3. Zawodnik zobowiązany jest pobrać ze strony internetowej Biegu Szarika „BIEG SZARIKA –
Oświadczenie w sprawie ochrony prywatności”, uzupełnić swoje dane, wydrukować, podpisać
oświadczenie osobiście i przedstawić je Organizatorowi Biegu Szarika w dniu Biegu Szarika w
trakcie rejestracji.

