REGULAMIN
III CHODZIESKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
I. ORGANIZATOR
− Chodzieskie Stowarzyszenie Patriotyczne
WSPÓŁORGANIZATOR
− Gmina Wiejska Chodzież
PATRONAT
− Wójt Gminy Chodzież Pani Kamila Szejner
− Burmistrz Chodzieży Pan Jacek Gursz
PARTNERZY
− Powiatowe Zrzeszenie Sportowe Gontyniec
− Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
− Chodzieski Dom Kultury
II. CELE IMPREZY
1. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i postaw patriotycznych
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
4. Zbiórka funduszy na cele społeczne.
III. TERMIN IMIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 6 listopada 2021 w Chodzieży nad Jeziorem Miejskim.
2. Dystans dla biegaczy wynosi:
a) Bieg główny: 5 km,
b) Marsz Nordic Walking: 5 km,
c) Biegi dziecięce: ok. 800m,
3. Start będzie miał miejsce na terenach MOSiR ul. St. Staszica 12.
4. Starty nastąpią w godzinach:
a) godzina 10:30 – biegi dziecięce,
b) godzina 11:20 – bieg główny 5 km, a następnie Marsz Nordic Walking 5 km.
IV. TRASA BIEGU
1. Bieg główny ok. 5 km wokół Jeziora Miejskiego (80% po nawierzchni twardej oraz 20% ścieżce
leśnej).
2. Bieg dla dzieci ok. 800 m (po nawierzchni twardej)
3. Marsz Nordic Walking ok. 5 km wokół Jeziora Miejskiego (80% po nawierzchni twardej oraz 20 %
ścieżce leśnej).
4. Wszyscy uczestnicy bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę
biegu.
5. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu głównym i Nordic Walking wynosi 1 godzinę 15 minut.
V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie
wpisowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru
pakietu. Dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu i wpłacenie wpisowego jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia do biegu należy dokonywać poprzez zapisy na stronie www.maratończykpomiarczasu.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego
istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego
Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego
Regulaminu.
3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 5 km i Marszu Nordic Walking jest ograniczona do 250 osób.
W biegach dzieci limit na wszystkie dystanse wynosi 100 osób.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 31 października 2021 (po tym terminie
zgłoszenie jest niemożliwe). W biurze zawodów będzie możliwość zapisania dodatkowych osób pod
warunkiem dostępności miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania zgłoszeń w
momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu, jak również do zmiany powyższych
limitów.
5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.
6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 5 listopada 2021 w biurze zawodów w godzinach
16:00 do 19:00 (w miejscu podanym z wyprzedzeniem przez organizatora) oraz 6 listopada w biurze
zawodów.
7. W dniu startu biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro będzie czynne w
dniu zawodów w godzinach od 8:00 do 11:00.
VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa:
• w biegu na dystansie 5 km – osoby dorosłe, plus młodzież z roczników od 2003 do 2008 (za zgodą
rodziców)
• w Marszu Nordic Walking – brak ograniczeń wiekowych
• w biegu dla dzieci – roczniki 2009–2014
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej
przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu
udział w zawodach i brak u niego jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w biegu. Organizator nie
zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności
cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika
w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub
organizacje delegujące.
5. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, pamiątkowy medal,
poczęstunek, pomiar czasu, dyplom w formie elektronicznej.
6. Pierwsza trójka w biegu głównym w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, a także w klasyfikacji dzieci
otrzyma puchary. W marszu Nordic Walking pierwsza trójka w klasyfikacji kobiet i mężczyzn
otrzyma puchary pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 30 uczestników.
7. Po ukończeniu biegu głównego oraz marszu Nordic Walking wśród wszystkich startujących w
biegu głównym, w biegu dla dzieci oraz marszu Nordic Walking rozlosowane zostaną nagrody.
8. 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
należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa
spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.
9. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy zobowiązani są do biegu z przymocowanym na przedniej
części koszulki numerem startowym.
10. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru
czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu.
VII. OPŁATY
1. Warunkiem otrzymania numerów startowych jest wniesienie opłaty startowej oraz osobiste
zgłoszenie się w Biurze Zawodów (namiot przy pływalni Delfin).
2. Opłata startowa wynosi:
• wniesiona do 30 czerwca 2021 r.:
– dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, branżowych i średnich – 10 zł,
– pozostali uczestnicy – 25 zł,
• wniesiona od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r.:
– dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, branżowych i średnich – 15 zł,
– pozostali uczestnicy – 30 zł,
• wniesiona od 1 września do 31 października 2021 r.:
– dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, branżowych i średnich – 15 zł,
– pozostali uczestnicy – 35 zł,
• wniesiona w dniu zawodów:

– dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, branżowych i średnich – 20 zł,
– pozostali uczestnicy – 40 zł.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
4. Opłat można dokonywać:
• w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów, gdy będą dostępne miejsca (rejestracja musi zostać
dokonana ponownie)
• podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24.pl. Do 31 października 2021 do
godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.
5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327
Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon301345068.
VIII. KLASYFIKACJA
1. Open kobiet (pierwsze trzy miejsca) – bieg główny
2. Open mężczyzn (pierwsze trzy miejsca) – bieg główny
3. Dziewczęta roczniki 2007 - 2008 (pierwsze trzy miejsca) – bieg główny
4. Chłopcy roczniki 2007 - 2008 (pierwsze trzy miejsca) – bieg główny
5. Dziewczęta roczniki 2012 - 2014 (pierwsze trzy miejsca) – bieg dla dzieci
6. Chłopcy roczniki 2012 - 2014 (pierwsze trzy miejsca) – bieg dla dzieci
7. Dziewczęta roczniki 2009 - 2011 (pierwsze trzy miejsca) – bieg dla dzieci
8. Chłopcy roczniki 2009 - 2011 (pierwsze trzy miejsca) – bieg dla dzieci
9. Open kobiet (pierwsze trzy miejsca) – Nordic Walking
10. Open mężczyzn (pierwsze trzy miejsca) – Nordic Walking
W marszu Nordic Walking klasyfikacja będzie prowadzona pod warunkiem zgłoszenia co
najmniej 30 uczestników.
IX. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów,
a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbywać się będą w pełnym reżimie sanitarnym obowiązującym w dniu zawodów.
2. Jeżeli ze względu na obowiązujące w dniu biegu zasady, nie będzie można zorganizować biegu w
tradycyjny sposób, bieg odbędzie się w formie wirtualnej. Zapisani zawodnicy zostaną o tym fakcie
poinformowani drogą elektroniczną (sms bądź email). Informacja zostanie również udostępniona na
fanpagu Biegu na profilu Facebook. Szczegóły dotyczące organizacji biegu w wersji wirtualnej
zostaną przekazane w momencie podjęcia decyzji o przeniesieniu biegu na wersję wirtualną.
3. Zawody odbywać się będą bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
4. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich
uczestników.
5. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania 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.
6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy 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).
7. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub
jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

8. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub
uczestnictwem w biegu.
9. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
10. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na fanpagu Biegu na profilu Facebook oraz na stronie
internetowej www.maratończykpomiarczasu.pl.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
14. We wszystkich sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
15. Reklamacje należy kierować drogą mailową na adres: chodzieskibiegniepodleglosci@gmail.com
lub listownie na adres siedziby organizatora. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych
od otrzymania.
XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Wilczak 16A, 61-623
Poznań, NIP:766182181 oraz Chodzieskie Stowarzyszenie Patriotyczne, ul. Wrzosowa 12, 64-800
Studzieniec (zwani dalej „Administratorami”).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z
organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz
do miesiąca od zakończenia biegu.
3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa. 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. 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
przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
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. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 869.
Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi
warunek uczestnictwa w biegu.
KONTAKT DO ORGANIZATORA:
Telefon: 607 601 419, e-mail: chodzieskibiegniepodleglosci@gmail.com

