ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA SP. Z O.O.
ILF Triathlon 2019 Competition Rules

REGULAMIN ILF Triathlon 2019
Dystans 0,6-15-5
Kąck, 30.05.2019
I. ORGANIZATOR
1.
Organizatorem ILF Triathlon 2019 jest ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (Organizator).
2.
Podwykonawcą Organizatora do przeprowadzenia zawodów jest LABOSPORT Polska Sp. z o.o.
(Wykonawca).
II. CEL
Integracja środowiska biznesowego poprzez aktywność fizyczną.
III. TERMIN I MIEJSCE
1.
ILF Triathlon 2019 odbędzie się w dniu 30.05.2019 r.
2.
Start, meta i strefa zmian znajdować się będą na parkingu, obok zbiornika wodnego w Kącku.
IV. PROGRAM IMPREZY
CZWARTEK, 30.05.2019
13:00 - 15:00
wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
13:30 - 15:30
wprowadzanie rowerów do strefy zmian
15:20
oficjalne otwarcie ILF Triathlon 2019 (okolice biura zawodów)
15:30
odprawa techniczna (okolice biura zawodów)
16:00
start
17:00 – 18:00
wydawanie rowerów ze strefy zmian
18:00
zamknięcie trasy
od 18:00
ceremonia wręczania nagród oraz poczęstunek dla zawodników i kibiców
V. DYSTANS I TRASA
1.
ILF Triathlon 2019 rozegrany zostanie na dystansie 0,6 km pływania, 15 km jazdy na rowerze MTB i 5
km biegu.
2.
Pływanie na dystansie 0,6 km (2 pętle). Start z brzegu. Pianki dozwolone.
3.
Rower MTB na dystansie 15 km (2 pętle). Pomiar trasy GPS. Kask obowiązkowy na całej trasie
kolarskiej.
4.
Bieg – 5 km (2 pętle). Pomiar trasy GPS.
5.
Zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego liczenia własnych okrążeń.
6.
Limit czasu na ukończenie zawodów – 2 godziny.
7.
Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.
8.
W zawodach ILF Triathlon 2019 mogą brać udział 3-osobowe sztafety, z rozróżnieniem na sztafety
żeńskie, męskie i mieszane.
9.
Każdy członek sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie,
kolarstwo, bieg.
10. Start kolejnego uczestnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku w strefie zmian z chwilą
zakończenia wcześniejszej konkurencji i przekazania następnemu uczestnikowi sztafety w strefie
zmian chipa do pomiaru czasu (po pływaniu zawodnik przekazuje chip zawodnikowi startującemu w
etapie rowerowym / po etapie rowerowym zawodnik przekazuje chip osobie biorącej udział w etapie
biegowym). Na etap biegowy zawodnik oprócz chipa musi zabrać również numer startowy.
VI. BIURO ZAWODÓW I PAKIETY STARTOWE
1.
Biuro zawodów będzie mieściło się w okolicach startu (parking przy kąpielisku) i będzie czynne w dniu
30.05.2019 roku (czwartek) w godzinach 13:00-15:00.
2.
Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w biurze zawodów wyłącznie za okazaniem dokumentu
tożsamości oraz po podpisaniu oświadczenia o starcie z własnej woli oraz braku przeciwskazań
zdrowotnych do startu.
3.
W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, okolicznościowy
T-shirt oraz zaproszenie na poczęstunek po zawodach dla siebie i zgłoszonej osoby towarzyszącej.
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VII. KLASYFIKACJE
1.
Klasyfikacja indywidualna:
a)
Klasyfikacja generalna kobiet
b)
Klasyfikacja generalna mężczyzn
2.
Klasyfikacja sztafet:
a)
Klasyfikacja sztafet kobiecych
b)
Klasyfikacja sztafet OPEN - męskich i mieszanych
VIII. NAGRODY
1.
Zajęcie pierwszych trzech miejsc w klasyfikacjach: generalnej kobiet, generalnej mężczyzn, sztafet
kobiet oraz sztafet OPEN zostanie nagrodzone pamiątkową statuetką.
2.
Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
3.
W przypadku nagród innych niż pieniężne, będą mogły zostać rozlosowane wyłącznie wśród tych osób,
które rozpoczną i ukończą zawody.
4.
Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie osobiście, podczas ceremonii wręczenia nagród.
IX. POCZĘSTUNEK
1.
Wszyscy zgłoszeni zawodnicy są zaproszeni na poczęstunek zwieńczający zawody.
2.
Każdy zawodnik może zaprosić 1 osobę towarzyszącą, dla której Organizator zapewnia poczęstunek
(Sztafeta łącznie może zaprosić do 3 osób).
3.
W celu zgłoszenia osoby towarzyszącej należy przesłać wiadomość e-mail na adres:
marketing@ilf.com z informacją o liczbie osób towarzyszących.
4.
Zgłoszenia osób towarzyszących przyjmowane będą do 23.05.2019 roku, do godziny 12:00.
X. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
Impreza będzie rejestrowana (zdjęcia oraz film), ma charakter zamknięty i jest przeznaczona wyłącznie
dla pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych ILF.
2.
W zawodach mogą wziąć udział pracownicy ILF oraz pracownicy firm, które otrzymały zaproszenie od
ILF. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, jak również
wieloletnich współpracowników ILF/firmy.
3.
W zawodach mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat.
4.
Uczestnik poprzez uczestnictwo w imprezie oraz akceptację Regulaminu wyraża zgodę w rozumieniu
art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na utrwalenie jego wizerunku w trakcie
zawodów w postaci zdjęć i filmu oraz jego nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie i/lub
rozpowszechnianie wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych
z wydarzeniem pn. ILF Triathlon, jak również innymi organizowanymi w przyszłości przez Organizatora
wydarzeniami i imprezami sportowymi – w tym poprzez umieszczenie filmu lub zdjęć na stronie
internetowej zawodów http://poland.ilf.com/, w serwisie www.youtube.com lub w broszurze
informacyjnej rozsyłanej przez Organizatora do pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych
Organizatora.
5.
Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na następujących polach eksploatacji, o których
mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
a)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu obejmującego wizerunek – wytwarzanie,
utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami egzemplarzy zdjęć i filmu (w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), a także wprowadzanie
ich do pamięci komputera lub dystrybucja w sieci komputerowej, w tym w sieci wewnętrznej
Organizatora lub w Internecie,
b)
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór (wizerunek) utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c)
w zakresie rozpowszechniania utworu (wizerunku) w sposób inny niż określony w lit. b powyżej
– publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.
6.
Zdjęcia z imprezy zostaną udostępnione zawodnikom na stronie internetowej Wykonawcy
www.startlist.pl w ten sposób, że po zalogowaniu na konto w systemie zapisów www.startlist.pl/login
każdy zawodnik będzie miał dostęp do wszystkich zdjęć wykonanych podczas zawodów, jak również
możliwość ich pobrania.
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XI. ZGŁOSZENIA
1.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 23.05.2019 roku, do godziny 12:00. Po tym terminie dopisanie się
do listy startowej nie będzie możliwe. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgoda wyrażona w formie działania wyraźnie
potwierdzającego).
2.
Za termin zgłoszenia przyjmuje się datę zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Wykonawcy,
a w przypadku zawodników zwolnionych z opłaty – datę nadesłania formularza zgłoszeniowego.
3.
W celu rejestracji należy:
Osoby nieposiadające konta na startlist.pl:
a)
Założyć konto w systemie zapisów www.startlist.pl/register, podając wszystkie wymagane dane.
W polu „Klub (główna nazwa)” należy podać nazwę firmy, którą reprezentuje pracownik (firma,
która otrzymała zaproszenie od Organizatora).
b)
Przejść do formularza zgłoszeniowego poprzez bezpośredni link [Kliknij TUTAJ] i zapisać się na
zawody.
Osoby posiadające konto na startlist.pl:
a)
Zalogować się w systemie zapisów www.startlist.pl/login i przejść do edycji danych użytkownika.
W polu „Klub (główna nazwa)” należy podać nazwę firmy, którą reprezentuje pracownik (firma,
która otrzymała zaproszenie). W przypadku, gdy uczestnik reprezentuje swój Klub na innych
zawodach organizowanych przez Wykonawcę, nazwę firmy należy umieścić w polu „Sponsor lub
dodatkowa nazwa”.
b)
Przejść do formularza zgłoszeniowego poprzez bezpośredni link [Kliknij TUTAJ] i zapisać się na
zawody.
4.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nazwy firmy uczestnika do profilu zawodnika
w systemie zapisów startlist.pl, jeśli nie zostanie ona podana podczas zgłoszenia lub gdy wprowadzona
nazwa będzie niepoprawna.
5.
Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość wyboru rozmiaru koszulki. Wykonawca gwarantuje
zadeklarowany rozmiar koszulki tylko dla zgłoszeń wykonanych do 16.05.2019 r.
6.
Sztafetę zgłasza kapitan drużyny, przy zgłoszeniu wpisując pozostałych członków sztafety.
7.
Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Wykonawcy,
zawodnikowi/sztafecie zostanie nadany numer startowy, co potwierdza przyjęcie zgłoszenia.
8.
Wstępnie określono limit 100 numerów startowych. Decyduje kolejność zgłoszeń.
XII. OPŁATA STARTOWA
1.
W zawodach ILF Triathlon 2019 obowiązuje opłata startowa w wysokości:
a)
w przypadku startu indywidualnego: 150 PLN/osobę
b)
w przypadku startu w sztafecie: 450 PLN/sztafetę
2.
Opłatę startową należy uregulować w ciągu 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego, lecz
nie później niż do 23.05.2019, przelewem na konto bankowe Wykonawcy:
LABOSPORT Polska sp. z o.o.
ul. Browarna 86-87, 82-300 Elbląg
PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, ILF Triathlon 2019, Kąck k. Warszawy″.
Wszystkie koszty wpłaty opłaty startowej pokrywa osoba wpłacająca.
3.
Istnieje możliwość dokonania wspólnej płatności za więcej niż jedno zgłoszenie. Należy wówczas
przesłać na adres e-mail biuro@startlist.pl informację, za jakie osoby jest to przelew.
4.
Termin wpłaty rozumiany jest jako data zaksięgowania przelewu na koncie Wykonawcy. Jest to
jednocześnie termin zgłoszenia zawodnika.
5.
W przypadku rezygnacji z udziału w ILF Triathlon 2019, zgłoszonej Wykonawcy do dnia 23.05.2019,
do godziny 12:00 na adres e-mail: biuro@startlist.pl, Wykonawca zwróci 50% opłaty startowej.
6.
Wykonawca wystawia faktury VAT na prośbę zgłoszoną w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. Prośbę
o wystawienie faktury VAT należy przesłać na adres e-mail: biuro@startlist.pl
7.
Wnosząc prośbę o wystawienie faktury, zawodnik wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w
formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
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8.
9.

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy będący pracownikami i współpracownikami Organizatora.
Organizator zapewnia, że impreza ma dla niego charakter niezarobkowy, a wpływy z tytułu opłat
startowych mają pokryć część kosztów organizacji wydarzenia.

XIII. WYNIKI
Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów: http://poland.ilf.com/pl/triathlon-2019/
XIV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I TOALETY
1.
Strefa odświeżania, z wodą mineralną niegazowaną, będzie dostępna tuż za metą.
2.
Toalety usytuowane będą na terenie kąpieliska w Kącku.
XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
Dane osobowe przekazywane przez uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO).
2.
Administratorem danych osobowych jest ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z siedzibą:
ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, NIP 5262245076, REGON 013244611, KRS 0000035851, tel.:
22 430-26-00, e-mail: info.waw@ilf.com.
3.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w ILF Triathlon 2019 (w tym usług
związanych z organizacją oraz udziałem uczestników w zawodach, wyłonienie zwycięzcy oraz
przyznanie nagród (wydanie, odbiór), publikacja wyników, list startowych) - art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO (zgoda wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego jakim jest wypełnienie
formularza zgłoszeniowego);

obsługa reklamacji - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;

dochodzenie ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes
(dochodzenie/obrona roszczeń);

realizacja obowiązków podatkowych - art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze;

wykorzystanie wizerunku uczestnika - art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes
(promowanie wydarzenia i imprez sportowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku
Administratora).
4.
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom danych osobowych
współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
(w szczególności Wykonawcy, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku, fotografom
zapewniającym obsługę fotograficzną ILF Triathlon 2019 itp.) oraz podmiotom, którym dane osobowe
zostaną przekazane na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy).
5.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują uczestnikowi następujące prawa:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
– w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez
Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie
uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody. Zgodę można wycofać
poprzez kontakt info@ilf.com lub marketing@ilf.com.

prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na przesłance prawnie
uzasadnionego interesu;

prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6.
Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a po tym czasie:

w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) –
do czasu jej odwołania przez uczestnika,
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7.

w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie usprawiedliwionego
interesu realizowanego przez Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu uczestnika wobec
przetwarzania danych osobowych,

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w przypadku dochodzenia ewentualnych
roszczeń – do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów
przedawnienia roszczeń,

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach rozpatrzenia reklamacji – do czasu
rozpatrzenia złożonej reklamacji,

w zakresie danych osobowych służących realizacji obowiązków podatkowych – do czasu upływu
okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią
inaczej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić
wzięcie udziału w zawodach.

XVI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.
Reklamacje dotyczące spraw związanych z ILF Triathlon 2019 należy składać na piśmie wraz
z uzasadnieniem do Wykonawcy na adres e-mail: biuro@startlist.pl lub na adres pocztowy:
LABOSPORT Polska Sp. z o.o., ul. Browarna 86-87, 82-300 Elbląg, w terminie 7 dni od daty
przeprowadzenia imprezy. Reklamacja powinna być opisana: „ILF Triathlon 2019 – Reklamacja”.
2.
Reklamacje dotyczące ILF Triathlon 2019 Wykonawca rozpatrywać będzie w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania.
3.
Decyzja Wykonawcy w sprawie reklamacji dotyczących ILF Triathlon 2019 będzie ostateczna.
XVII. UWAGI KOŃCOWE
1.
Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 23.05.2019 o godz. 12:00.
2.
Organizator i Wykonawca posiadają ubezpieczenie OC.
3.
W czasie trwania zawodów Wykonawca zapewnia opiekę medyczną.
4.
Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie możliwość niedopuszczenia zawodnika do udziału
w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie, w przypadku stwierdzenia, że zawodnik jest pod
wpływem alkoholu, środków odurzających lub środków podnoszących wydajność fizyczną.
5.
Organizator ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za ew. kradzież lub zagubiony sprzęt.
6.
Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizator i Wykonawca.
7.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora i Wykonawcy.
8.
Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.
9.
W przypadku wystąpienia zjawisk o charakterze siły wyższej Organizator zastrzega sobie możliwość
odwołania imprezy lub przełożenia jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
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