Bieg na pożegnanie lata – Żelazków 2022
I. CELE
1. Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia.
2. Promocja Gminy Żelazków.
II. ORGANIZATORZY
1. Wójt Gminy Żelazków
2. Klub Biegacza Supermaratończyk.
III. WSPÓŁORGANIZATOR
Powiat Kaliski (Starostwo Powiatowe w Kaliszu)
IV. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS
11 września 2022 r. (niedziela) w Żelazkowie. Start i meta w pobliżu Urzędu Gminy
Żelazków. Bieg odbędzie się na dystansie 10 km(dwie pętle po 5 km).
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.
2. Prawo startu mają kobiety i mężczyźni z całego kraju i z zagranicy.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców.
4. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego
o zdolności do udziału w biegach lub do podpisania oświadczenia udziału w biegach
na własną odpowiedzialność.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 7 września 2022 r. , za pośrednictwem
formularza dostępnego na stronie foxter-sport.pl. Obowiązuje limit 250 zawodników.
Organizator nie przewiduje przepisywania pakietów startowych.
2. W dniu zawodów zgłoszenia zawodników będą przyjmowane do godz. 9.00
w biurze biegu, znajdującym się w pobliżu Urzędu Gminy Żelazków, jeśli nie
zostanie przekroczony wyznaczony limit startujących.
3. Każdy zawodnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda dotyczy
również wykorzystania danych teleadresowych do ewentualnej korespondencji
z zawodnikiem i wykorzystania jego wizerunku widniejącego na fotografiach oraz
innych sprawach dotyczących biegów. Dane osobowe uczestników będą
wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem 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) ( „RODO”) Administratorem danych osobowych jest Organizator Biegu oraz
Firma Foxter Sport Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
VII. WPISOWE
1. Opłata startowa wynosi: 50 zł do 14 sierpnia, 60 zł do 7 września oraz 100 zł
w dniu biegu
2. Wnoszenie opłaty startowej w systemie FOXTER SPORT bezpośrednio po
rejestracji.
3. Opłata za udział nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z biegów.
Zwrot opłat startowych będzie dokonany w przypadku odwołania biegów przez
organizatora z powodów niezależnych od organizatora (zwrot pomniejszony
o prowizję Firmy przyjmującej zapisy).
4. W ramach opłaty zawodnik otrzyma pakiet: upominek sportowy, numer startowy,
pamiątkowy medal, bon żywieniowy. Numery startowe wydawane będą po okazaniu
dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty w dniu biegu.
5. Opłata startowa pokrywa jedynie część kosztów organizacji biegu, a nie pakietu
startowego.
VIII. KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja generalna.
2. Klasyfikacje wiekowe: K, M - 16 - (16 – 29 lat), K, M – 30, K, M – 40, K, M – 50,
K, M – 60, K, M - 70 - (70 lat i powyżej).
3. Klasyfikacja Grand Prix Ziemi Kaliskiej (organizator : Starostwo Powiatowe
w Kaliszu). Regulamin – https://www.powiat.kalisz.pl.
4. Uczestników biegu obowiązuje limit czasu 1,5 godziny.
IX.NAGRODY
1. Ewentualne nagrody uzależnione są od hojności sponsorów.
2. Każdy z uczestników biegu po przekroczeniu linii mety otrzyma pamiątkowy
medal.
3. Nagrody w kategoriach open i nagrody w kategoriach wiekowych dublują się.

X. POMIAR CZASU
Uczestnicy, którzy ukończą bieg zostaną zweryfikowani przy pomocy
elektronicznego pomiaru czasu wykonanego przez zewnętrzną firmę Foxter Sport.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Opiekę medyczną zapewnia organizator.
2. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie lub zdrowie
(NW) z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością i/lub uczestnictwem w biegu. Uczestnikom zaleca się wykupienie
dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia NW.
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Bieg odbędzie się przy całkowicie wstrzymanym ruchu kołowym.
5. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
7. Kontakt: dyrektor biegu Mariusz Kurzajczyk, tel. 791 386 193, e-mail:
kurzajczyk@o2.pl.
XII. ZASADY ORGANIZACJI BIEGÓW W DOBIE COVID-19
W przypadku stanu epidemiologicznego w kraju, w dniu zawodów będą miały
zastosowanie obowiązujące przepisy dotyczące SARS-CoV-2. Na 5 dni przed
zawodami organizator, w formie komunikatu poinformuje uczestników biegów o
ewentualnych ograniczeniach i przepisach obowiązujących podczas Biegów.
XIII. PROGRAM
8.00-9.30 - Otwarcie biura zawodów.
10.00 - Start biegu
12.00 - Oficjalne zakończenie biegu.

