VI OTUSKI BIEG PRZEŁAJOWY
MARSZ NORDIC WALKING
V Mistrzostwa Bukowskiego Klubu Biegacza
21-09-2019r.
REGULAMIN
ORGANIZATORZY: Sołectwo Otusz oraz Bukowski Klub Biegacza
Przy pomocy: UKS SKRA Wielkopolska
TERMIN I MIEJSCE:
21.09.2019r. (sobota), godzina 16.00 – Start i meta: boisko piłkarskie w Otuszu
Biuro zawodów: Boisko piłkarskie w Otuszu
Adres: Otusz 42, gmina Buk.
TRASA:
Dystans: 7 km, nawierzchnia prawie w całości przełajowa
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
13.00 Otwarcie biura zawodów
14.30 Zamknięcia biura biegów dziecięcych
15.00 Biegi dziecięce w czterech kategoriach, na trzech dystansach.
Roczniki:
2012 i młodsi – 200 m
2009 do 2011 – 400m
2006 do 2008 – 1200m
2003 do 2005 – 1200m
15.15 zamknięcie biura zawodów
15.40 Start marszu Nordic Walking
16.00 Start do biegu głównego
17.15 dekoracja zwycięzców, losowanie nagród, wspólne ognisko.
KLASYFIKACJE, NAGRODY:
Nordic Walking: klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I-III
Bieg: Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I-III
Kategorie wiekowe:
Kobiety:
K1 (2002 – 1990)
K2 (1989 - 1973)
K3 (od 1972)
Mężczyźni: M1 (2002 – 1990)
M2 (1989 – 1973)
M3 ( od 1972)
Wszyscy którzy ukończą marsz oraz bieg otrzymają pamiątkowe medale.
ZGŁOSZENIA, POMIAR CZASU:
Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta
bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu
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należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa
spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację. Oficjalnym czasem zawodów
jest czas brutto.
Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową:

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/wydarzenia-biegowe
Limit zawodników: 150 osób razem dla biegaczy oraz chodziarzy.
Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu zawodników lub do dnia 13.09.2019 r.
Po upływie terminu zgłoszeń, zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w biurze zawodów w dniu
21.09.2019r. tylko w przypadku nie wyczerpania limitu zawodników.
Za zgłoszenie uważa się przesłanie wszystkich wymaganych danych oraz uiszczenie opłaty na konto
organizatorów.
OPŁATA STARTOWA:
Biegi dziecięce są bezpłatne. Opłata startowa za Bieg Główny i Nordic Walking wynosi 10 zł, płatna
na konto do dnia 13.09.2019r:
STOWARZYSZENIE BUKOWSKI KLUB BIEGACZA
UL. SOKOŁA 2/1
64-320 BUK
PKO BANK POLSKI: 69 1020 4144 0000 6102 0172 9227
W tytule przelewu bankowego należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, którego opłata dotyczy z
dopiskiem opłata za bieg.
Nazwisko zawodnika będzie widoczne na liście dopiero po zaksięgowaniu opłaty. Po osiągnięciu
limitu zawodników lista zostanie zamknięta.
POLITYKA PRYWATNOŚCI:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25
maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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) jest Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza, ul. Sokoła 2/1, 64-320
Buk (zwany dalej „Administratorem”).
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi
warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika,
w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza, ul. Sokoła 2/1, 64-320 Buk
oraz „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181, w celu
zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach
telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach
promocyjno - reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza, ul. Sokoła 2/1,
64-320 Buk. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika
do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
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4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np.
wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z
organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). Dane te
są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator
zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od
dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili
oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach
Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty
startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz
kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem
zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej
są szyfrowane.
8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście
startowej oraz wynikach na stronie internetowej www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl, oraz
www.facebook.com/bukowskiklubbiegacza/
9. Administrator będzie przechowywał wszelkie dane przekazane przez uczestników przez okres jednego
roku od dnia zawodów.

POZOSTAŁE:
- Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność co
potwierdzają własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do biegu,
- do biegu mogą zostać dopuszczeni zawodnicy którzy mają ukończone 16 lat, do dnia 21.09.2019r.
- uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na
uczestnictwo w biegu,
- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciał i urazów
fizycznych,
- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem
biegu , akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
- wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji muszą
okazać dowód osobisty lub inny dokument w celu kontroli daty urodzenia,
- organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania zawodów,
- podczas weryfikacji w biurze zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania karty
zgłoszenia do biegu,
KONTAKT:
Henryk Rogoziński, tel. 602605828, henrykrogozinski@wp.pl
bukowski-kb.pl, kontakt@bukowski-kb.pl
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Dotychczasowi zwycięzcy biegu:
1. miejsce
Rok
Krystian Błaszczak
2014
Aleksandra Siekierska
Piotr Golczak
2015
Dorota Przybysz
Rafał Misjan
2016
Agata Świątek
Mateusz Agaciak
2017
Dorota Przybysz
Mateusz Agaciak
2018
Dorota Przybysz

2. miejsce
Adam Drzymała
Emilia Perz
Paweł Gamracki
Agata Świątek
Adrian Zeidler
Malwina Dymek
Karol Maciąg
Angelina Woyczyńska
Piotr Przewoźny
Patrycja Kołecka

Mistrzostwa Bukowskiego Klubu Biegacza:
Rok
1. miejsce
2. miejsce
Adam Drzymała
Krystian Błaszczak
2015
Mirosława Sznycer
Natalia Kosiak
Sławek Sibilski
Marian Szymański
2016
Donata Szymańska
Weronika Śliwińska
Adam Drzymała
Przemysław Woźny
2017
Mirosława Sznycer
Anna Szpurek
Adam Drzymała
Tomasz Fliegner
2018
Mirosława Sznycer
Anna Gawęcka
Marsz Nordic Walking:
Rok
1. miejsce
Robert Adamski
2016
Michalina Zembik
Jan Stanisławski
2017
Justyna Machowska
Robert Adamski
2018
Justyna Machowska

2. miejsce
Edward Tomczyk
Anna Szpurek
Robert Adamski
Katarzyna Łuczak
Jan Stanisławski
Anna Matyja

3. miejsce
Karol Ślotała
Marzenna Perz
Adam Drzymała
Magdalena Nowak
Paweł Gramacki
Dominika Miziołek
Rafał Tomkowiak
Ewa Felkel
Adam Drzymała
Ada Szajdak

3. miejsce
Przemysław Woźny
Magdalena Piotrowska
Michał Niespodziany
Dorota Piątek
Tomasz Fliegner
Dorota Piątek
Przemysław Woźny
Monika Kupczak

3. miejsce
Jan Stanisławski
Alina Jasińska
Jacek Guzek
Renata Szymyślik-Konewka

Jacek Guzek
Katarzyna Łuczak
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