Regulamin Biegu Borówiecka Za-dyszka
1) Opis.
Borówiecka Za- dyszka ma charakter indywidualnego biegu terenowego po nawierzchniach
polno-leśnych. Charakter biegu: cross
2) Cel imprezy.
•
•
•
•
•

Promocja walorów turystycznych Borówca i okolic jako miejsca przyjaznego dla ludzi
aktywnych.
Promocja terenów leśnych Nadleśnictwa Babki jako idealnego miejsca do rekreacji.
Promocja kultury fizycznej i sportu, a w szczególności biegania w terenach leśnych i zielonych.
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród młodzieży i
dorosłych.
Integracja i aktywizacja lokalnego środowiska biegaczy.
3) Organizator.
Stowarzyszenie Zielony Peryskop wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0 0 0 0 7 5 5 5 1 0 z siedzibą w Borówcu
Zespół w składzie:
Anna Maria Andrzejewska – Koordynator Biegu (tel. 519 488 805)
Jerzy Walczyk – Biuro Zawodów
Józef Antczak – Biuro Zawodów
Krzysztof Andrzejewski – Koordynator Trasy
4) Partnerzy.

•
•

Urząd Miasta i Gminy Kórnik (Bieg jest współfinansowany ze środków budżetu
Miasta i Gminy Kórnik.
Nadleśnictwo Babki

5) Termin i miejsce zawodów.
•
•

19 września 2021 r.
Harmonogram:

8:00 – 11:30 Weryfikacja uczestników biegu w biurze zawodów. Weryfikacja dzieci
do 10:40
11:00 – Start biegów dla najmłodszych
11:30 – Start biegów dla dzieci starszych
11:45 - dekoracja dzieci
12:00 i 12:15 - Start biegów dla dorosłych ( 10 i 5 km)

12:30 -13:30 – ogłoszenie wyników, dekoracja uczestników i wręczenie nagród.
14:30 – Zakończenie zawodów
•

Drogi leśne i polne Nadleśnictwa Babki, w sołectwach Borówiec, Borówiec Nowy
6) Trasa i dystans.

•
•
•
•

Trasa biegu prowadzi drogami polnymi i ścieżkami leśnymi (100%)
Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu za pomocą taśm ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc zmiany kierunku biegu;
Trasa dostępna będzie na http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-borowiec oraz eBorówiec.pl
Dystans:

300 m ( biegi dla dzieci ) - 11.00
1 km ( biegi dla dzieci ) - 11:30
10 km ( dla dorosłych ) - 12:00
5 km ( dla dorosłych )
- 12.15
•
•
•

Przewyższenia: +/- 200 m;
Limit czasu: 2 godziny
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany powyższych parametrów
trasy ze względu na zalecenia instytucji publicznych lub bezpieczeństwo uczestników, a także
działania siły wyższej uniemożliwiającej lub w sposób nadmierny utrudniającej odbycie
Zawodów na zaplanowanej trasie. Jednocześnie organizator dołoży wszelkich starań, by zmiany
te zminimalizować.
7) Zgłoszenia.

•

•
•
•
•
•
•
•

Zgłoszeń można dokonywać od 07.2021 do 16.09.2021 przy pomocy elektronicznego formularza
dostępnego na stronie internetowej: http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/biegborowiec po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów
(pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń);
Organizator ustala limit zgłoszeń: 200 zawodników.
Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę
startową;
Obecność zawodnika na liście bez opłaconego wpisowego nie daje gwarancji udziału w
zawodach.
Lista zgłoszonych Zawodników wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na
bieżąco na stronie zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu zawodników bez podania przyczyny;
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
Numery startowe zostaną nadane Uczestnikom po zakończeniu przyjmowania zapisów
8) Opłaty.

20,00 dzieci
35,00 dorośli
Opłata startowa wpłacana w dniu zawodów 50,00 zł

Wpłaty

kierować
na
konto:
Stowarzyszenia
Zielony
Peryskop
98114020040000310278466344 z dopiskiem „wpisowe za udział w biegu”. W tytule przelewu
obowiązkowo należy podać pełne imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby
startującej. Brak tych danych może uniemożliwić przyporządkowanie opłaty startowej do
uczestnika.
ZACHĘCAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ DO DNIA
10.09.2021!!
•
•
•

prosimy

Opłaty należy dokonać w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, po tym terminie nieopłacone
zgłoszenia będą usuwane z listy startowej,
Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po
wyczerpaniu limitu miejsc;
Opłata startowa nie podlega zwrotowi,
9) Świadczenia organizatora.
•
•
•
•
•

Elektroniczny pomiar czasu oraz obsługa trasy.
Numer startowy z chipem.
Napoje i owoce na trasie biegu.
Zabezpieczenie medyczne.
Inne świadczenia w miarę możliwości organizatora. (Koszty wpisowego i dojazdu oraz
innych świadczeń pokrywają Uczestnicy we własnym zakresie).

10) Klasyfikacja i nagrody.

Podczas Zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje:
Kategorie wiekowe DOROSŁYCH:
W biegu na 5 i 10 km
KOBIETY- kategoria OPEN
MĘŻCZYŹNI -kategoria OPEN

Kategorie wiekowe DZIECI:
Bieg na dystansie: 1 km
Roczniki: 2006-2007
Roczniki: 2008-2009
Bieg na dystansie: 300m
Roczniki: 2010-2011
Roczniki: 2012-2013
Roczniki: 2014-2015
Roczniki: 2016-2017

•
•

•
•
•
•

Klasyfikacja Uczestników Biegu odbywają się wg czasów brutto.
Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co
najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają
przyłączeni do innych kategorii.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych otrzymają nagrody rzeczowe.
Najszybszy mieszkaniec/mieszkanka miejscowości Borówiec zostanie wyróżniony.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych
przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

11) Biuro zawodów.

Adres: ul. Szkolna 2 , Borówiec 62-023, gmina Kórnik
Godziny funkcjonowania: 19 września 2021 (niedziela) w godz. od 8:00 do 11:30
Na terenie przy ul Szkolnej 2 udostępniony zostanie parking dla uczestników biegu.
12) Depozyt / szatnie / sanitariaty.
•
•

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Organizator nie zapewnia możliwości skorzystania z
szatni, depozytu oraz natrysków.
Węzeł sanitarny zlokalizowany będzie ul. Szkolna 2 , Borówiec 62-023.
13) Punkty odżywcze i pomiar czasu.

•

•

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego
zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować go do buta startowego. Na
starcie i mecie znajdować się będą maty pomiarowe, które odnotowują pojawienie się zawodnika.
Na trasie rozstawione będą 2 punkty odżywcze. ( Na mecie oraz na 5 km )
14) Wyposażenie obowiązkowe.

•

•
•

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie wyposażenie
obowiązkowe, które może być weryfikowane podczas trwania biegu. Brak niezbędnego
wyposażenia (chipa) może skutkować karą czasową;
Numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały
czas trwania zawodów);
Odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych.
15) Warunki uczestnictwa.

•
•

•

W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, który do dnia biegu ukończy 16 lat i zgłosi się
przy pomocy formularza zgłoszeniowego oraz wniesie opłatę.
Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność
oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w zawodach co zawodnik
potwierdza własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez
Organizatora w Biurze Zawodów (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie).
Wszyscy Zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia

•
•

•

obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu
lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.
Organizator zaleca Zawodnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
Zawodnikom nie wolno startować pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających bądź w stanie wskazującym na spożycie pod groźbą natychmiastowej i
bezwarunkowej dyskwalifikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone na zdrowiu Zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a
partnerami imprezy.
16) Zasady rywalizacji.

•
•
•
•

•

Uczestnicy pokonują cały dystans poruszając się wyłącznie po wyznaczonej trasie.
Obowiązuje bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy.
Pomoc techniczna osób towarzyszących na trasie biegu jest zabroniona, pod rygorem
dyskwalifikacji;
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
w tym do zachowania szczególnej ostrożności na terenie biura oraz bazy zawodów, w strefie
startu i mety, przy przekraczaniu dróg asfaltowych, podczas poruszania się drogami asfaltowymi
oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i
poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora. Przy poruszaniu się drogami
publicznymi zawodnicy zobowiązują się do poruszania się chodnikiem, a w drugiej kolejności
lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości należy poruszać się lewą stroną drogi i
ustępować pojazdom poruszającym się po drodze.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie lasów.
Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących
szkodę przyrodzie.
17) Bezpieczeństwo.

•

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz
udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego
uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
18) Ochrona wizerunku i danych osobowychh.

•

•

•

•
•
•

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy,
wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach
marketingowych.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w
biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w
której zamieszkuje.
Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w
celu promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu
promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez
niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, o

•
•

przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby
administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO).
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
(Dz.U.2018 poz.1000) oraz 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).
19) Postanowienia końcowe.

•
•

•

•
•
•
•

Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
od odpowiedzialności cywilnej 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.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub
wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w
bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas
imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zawodnikowi zwrot wpisowego.
Rezygnacja w czasie biegu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu
wpisowego.

Koordynator Biegu
Anna Maria Andrzejewska
Tel. 519488805

