II Bieg Kłodawskiego Święta Soli
(nazwa biegu)

Regulamin

Bieg na dystansie 10 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km odbędzie się w Kłodawie,
start i meta zlokalizowana będzie na Stadionie Miejskim, ul. Sportowa 2.
1.
a)
b)
c)
d)

Cele imprezy
Upowszechnianie biegania oraz marszu nordic walking jako najprostszej formy ruchowej
Popularyzacja biegania i marszu, jako zdrowego i aktywnego stylu życia
Integracja uczestników
Promocja Miasta Kłodawa

2. Organizator Imprezy
a) Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
b) Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Termin i miejsce
Data: 19.06.2021r (sobota)
Stadion Miejski w Kłodawie, ul. Sportowa 2
Start: godzina 9.00
Miejsce startu i mety: bieżnia na Stadionie Miejskim
Trasa: podłoże różne (asfalt, kostka, szlaka, ziemia)

4. Pomiar czasu
Elektroniczny prowadzony przez firmę FOXTER-Group Sp. z o.o. z wykorzystaniem zwrotnych
chipów mocowanych do buta.
5. Biuro zawodów
a) Zlokalizowane będzie na Stadionie Miejskim w Kłodawie od godz.7.00 do 8:30
b) W biurze zawodów będą dostępne pakiety startowe w dniu zawodów
6. Zgłoszenia
a) Na oba biegi zgłoszenia są wyłącznie elektronicznie – od 15.05.2021r do 17.06.2021r, poprzez
rejestrację na stronie internetowej: ……………………………………………………………………………………..
b) W przypadku gdy do 17.06.2021r nie zostanie osiągnięty limit zgłoszeń, możliwe będzie
zapisanie się osobiście w biurze zawodów w godzinach jego pracy.
c) Numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu
oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu, zgody na wykorzystanie wizerunku
do celów marketingowych organizatora.
d) W biegu głównym obowiązuje limit startujących 200 osób łącznie (w tym 80 osób Nordic
Walking) – Limit może ulec zmianie zgodnie z regulacjami prawnymi Rady Ministrów RP,
dotyczącymi stanu epidemii COVID-19.

7. Warunki uczestnictwa
a) Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba fizyczna, która do dnia 19 czerwca 2021 roku
ukończy 16 lat. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu lub w marszu i udział na własną
odpowiedzialność. Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze
pełnoletności) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od opiekunów prawnych (z
ich podpisem i numerem pesel). Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność
opiekunów prawnych wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w
biurze zawodów.
b) Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty lub prawo
jazdy).
c) Każdy uczestnik zawodów (sportowiec, wolontariusz, osoba obsługująca) powinien regularnie
sprawdzać swój stan zdrowia. Osoby, które czują się chore nie powinny uczestniczyć w
zawodach.
d) Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeśli:
1) występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
2) jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
3) zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
4) w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub
skierowaną do izolacji
e) Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm sanitarnych,
szczególnie dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansu
fizycznego.
f) Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu 19 czerwca 2021 roku w biurze zawodów od
godz.7.00 do 8.30.
g) Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się i
akceptacją regulaminu.
h) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu
koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i obserwatorów.
i) Start z numerem startowym innej osoby i pod jej nazwiskiem skutkuje natychmiastową
dyskwalifikacja.
j) Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest zabronione. Osoby bez
ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę.
8. Wpisowe – udział w biegu jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
9.
a)
b)
c)
d)

Pomiar czasu
Odbędzie się z wykorzystaniem zwrotnych chipów umieszczonych przy bucie
Brak numeru jest jednoznaczny z dyskwalifikacją
Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto
Numer umieszczony na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i
obserwatorów.

10. Pakiet startowy
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pakietu startowego.

11. Klasyfikacja
*bieg:
- generalna kobiet i mężczyzn (miejsca 1-3)
- trzy pierwsze osoby w kategorii najlepszy mieszkaniec Gminy Kłodawa;
- trzy pierwsze osoby w kategorii najlepsza mieszkanka Gminy Kłodawa;
- najstarszy uczestnik biegu
- najmłodszy uczestnik biegu
*nordic walking:
- generalna kobiet i mężczyzn (miejsca 1-3)
- trzy pierwsze osoby w kategorii najlepszy mieszkaniec Gminy Kłodawa;
- trzy pierwsze osoby w kategorii najlepsza mieszkanka Gminy Kłodawa;
- najstarszy uczestnik biegu
- najmłodszy uczestnik biegu
12. Nagrody
a) pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników
b) zwycięzcy w danych kategoriach otrzymają dodatkowe upominki
13. Przepisy końcowe
a) Obowiązuje limit czasowy – bieg: do 120 minut, marsz: do 90 minut
b) Organizator zapewnia dla uczestników szatnie, toalety oraz prysznice.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy
sportowej oraz za rzeczy pozostawione w szatni.
d) Każdego uczestnika biegu obowiązuje estetyczny strój sportowy i obuwie sportowe adekwatne
do danej dyscypliny sportowej.
e) Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za
wypadki, ewentualne kontuzje, kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i materialne, które przed, w
trakcie lub po biegu zostaną poniesione przez uczestników. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność
cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
f) Wszystkie kwestie sporne dotyczące powyższego regulaminu i biegu rozstrzyga organizator. Jego
decyzje są ostateczne i niepodważalne.

g) Organizator zastrzega sobie możliwość zamian w regulaminie, o których poinformuje
uczestników.
h) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

14. Program zawodów
- g.7.00 - 8.30 - rejestracja zawodników i odbiór pakietów startowych w biurze zawodów
- g.9.00 - start biegu głównego
- g.9.00 - start Nordic Walking
- g.11.00 - zakończenie biegu i marszu
- g.11.30 - wręczanie nagród i zakończenie imprezy

15. Ochrona danych osobowych, wykorzystanie wizerunku
Zgodnie z (art.13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, zwany dalej
Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2.

Inspektorem

danych

osobowych

u

Administratora

jest

Tomasz

Szwed,

e-mail:

inspektor@cbi24.pl
3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach.
4. Dane osobowe Uczestników Zawodów będą przetwarzane w związku z organizacją i promocją
imprez Organizatora, wyłonieniem zwycięzców Zawodów oraz przyznaniem i wydaniem nagród.
5. Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji Zawodów również we
współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji
Zawodów.
6. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci: imienia i
nazwiska, miejscowości, roku urodzenia oraz nazwy klubu na liście startowej oraz na liście z
wynikami.
7. Uczestnik Zawodów posiada prawo do:
a)Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b)Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c)Przenoszenia danych,
d)Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e)Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora.
8. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją
Zawodów uniemożliwia uczestnikowi start w Zawodach.
9. Dane osobowe Uczestników Zawodów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
10. Dane osobowe Uczestników Zawodów będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu
roku obrachunkowego.
11. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej
terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji:
a)Utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniania w dowolnej
formie,
b)Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c)Wykorzystania do promocji i organizacji Biegu i działalności Organizatora,
d)Udostępniania Współorganizatorom w celu ich promocji w kontekście udziału w Zawodach,
e)Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł miedź do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
f)Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach,
g)Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

16. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Podpis
Uczestnika na Formularzu Zgłoszeniowym do Biegu potwierdza zapoznanie się z warunkami
Regulaminu, uczestnictwa w Zawodach oraz ich pełną akceptację.
2. Uczestnicy startują w Zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach, w tym zagrożenie
wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

3. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane
przez nich do Formularza Zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
4. Na trasę Zawodów zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków
odurzających nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz napojów alkoholowych.
Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i napojów zarówno przed, jak i podczas
Zawodów pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy
zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Zawodach lub
zdyskwalifikowania go w ich trakcie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na
Zawody i powrotu z Zawodów.
6. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z
przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie po lub w związku z Zawodami.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody
innym Uczestnikom Zawodów oraz osobom trzecim.
8. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
9. Nieznajomość Regulaminu Zawodów nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych przez
Organizatora w w/w dokumencie.
10. Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb Organizatora.
11. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla Uczestników na trasie Zawodów od
momentu startu do zamknięcia trasy Zawodów określonej limitem czasowym. Organizator nie
pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia
medycznego Zawodów.
12. Uczestnicy Zawodów powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez
Organizatora zabezpieczających trasę Zawodów.
13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Zawodów i Sędziego Głównego
Zawodów.

