Regulamin biegu „VI Bieg w Krainie Konwalii”

1. Cele biegu




Popularyzacja biegania, jako element aktywności fizycznej, która ma wpływ na zdrowie
człowieka.
Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu.
Promowanie „Ziemi Przemęckiej”.

2. Organizator





Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyńska Akademia Biegowa
przy współpracy z Hotelem „Trzy Jeziora”.
Bieg odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Przemęt oraz Starosty Powiatu
Wolsztyńskiego.
Dyrektor biegu: Bartosz Feifer, tel. 697 756 744 ., e-mail: bartosz.feifer@wp.pl
Obsługa zapisów: Maratończyk Pomiar Czasu

3. Termin i miejsce



Bieg odbędzie się na terenie Gminy Przemęt w dniu 15.09.2019 r.
Start i meta zlokalizowane na terenie Hotelu „Trzy Jeziora”, Wieleń Zaobrzański, ul.
Wczasowa 54.

4. Biuro biegu




Hotel „Trzy Jeziora”, Wieleń Zaobrzański, ul. Wczasowa 54.
e-mail: bartosz.feifer@wp.pl
Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu 15.09.2019r., w godz. 9:00-10:30.

5. Trasa biegu


Dystans:
- 10 km Bieg o Puchar Wójta Gminy Przemęt
- 21, 097 km Bieg o Puchar Starosty Wolsztyńskiego
 Trasa przebiega przy Jeziorze Wieleńskim, Osłonińskim, Górskim i Olejnickim, nawierzchnia
gruntowa i dukty leśne ok. 90%, asfalt i kostka ok. 10%.
 Trasa oznakowana co 1 km.
 Punkty z wodą:
- 10 km - na 5 kilometrze,
- 21,097 km – 3 punkty – na 5, 10, 15 kilometrze.
 Limit czasu na ukończenie biegu:
- 10 km - 1,5 godziny,
- 21,097 km – 3 godziny.
 Trasa nie posiada atestu PZLA.

6. Warunki uczestnictwa





Organizator wprowadza limit 200 uczestników. Termin zapisów mija w momencie osiągnięcia
liczby 200 zawodników. Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po
zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora.
W celu weryfikacji, każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w dniu zawodów, w Biurze
Biegu, w godz. 9:00-10:30 oraz posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia,
dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową do dnia 06.09.2019r. (decyduje data wpływu na
rachunek Organizatora).
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w
biegu.







Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i
umieszczenia w komunikacie końcowym, a także na wykorzystanie wizerunku uczestnika
biegu dla potrzeb Organizatora.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
Pobranie numeru startowego jednoznaczne jest z akceptacją Regulaminu biegu.
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do
koszulki na wysokości klatki piersiowej.

7. Zgłoszenia do biegu
Zgłoszenia można dokonać elektronicznie do dnia 06.09.2019r. na stronie,
www.wolsztynskaakademiabiegowa.pl, www.maratonczykpomiarczasu.pl,
W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane, jednak Organizator nie gwarantuje osobom
zapisującym się w tym dniu pakietu i innych świadczeń.
Istnieje możliwość przepisania numeru startowego - w tym celu należy najpierw skontaktować się
bezpośrednio z Organizatorem do dnia 06.09.2019.

8. Opłata startowa
Opłata startowa wynosi:

10 km
Termin płatności

Opłata startowa

Do 30. 06. 2019 r.

30 zł

1.07. 2019 r. - 7. 09. 2019r.

40 zł

21,097 km
Termin płatności

Opłata startowa

Do 30. 06. 2019 r

40 zł

1.07.2019 r. - 6.09.2019 r.

50 zł

Płatna przelewem na rachunek Organizatora:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyńska Akademia Biegowa
nr rachunku: 80 1020 4144 0000 6302 0198 2586
tytułem: opłata startowa ,imię i nazwisko – koniecznie z dopiskiem „Bieg w Krainie
Konwalii”, dystans 10 km lub dystans 21,097 km.
Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
- pamiątkowy medal,
- gadżet biegowy (niespodzianka!)
- numer startowy,
- ciepły posiłek po biegu,
- napoje po biegu (kawa, herbata, woda),
- ciasto,
- punkty z wodą,
- opieka medyczna podczas biegu.

9. Pomiar czasu
Pomiar czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie wg czasów brutto.

10. Klasyfikacja i nagrody
W „V Biegu w Krainie Konwalii.” będą prowadzone następujące klasyfikacje (wg uzyskanych czasów
brutto):
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn dla każdego dystansu
2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dla każdego dystansu:
- K20 (16-29 lat) M20 (16-29 lat)
- K30 (30-39 lat) M30 (30-39 lat)
- K40 (40-49 lat) M40 (40-49 lat)
- K50 (50-59 lat) M50 (50-59 lat)
- K60 (60-69 lat) M60 (60-69 lat)
– K70 (70 lat i więcej) M70 (70 lat i więcej)
3. Bieg o Puchara Wójta Gminy Przemęt, miejsca I-III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn
(Najlepsi biegacze z Gminy Przemęt na dystansie 10km)
4. Bieg o Puchar Starosty Wolsztyńskiego, miejsca I-III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn
(Najlepsi biegacze z Powiatu Wolsztyńskiego na dystansie 21,097km)
Nagrody:
 Za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
 Za miejsca I-III w kategoriach wiekowych: puchary, dyplomy
 Zawodnicy nagrodzeni w kategorii open nie otrzymują nagrody po raz drugi w kategorii
wiekowej.
 Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.

11. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych są Stowarzyszenie Wolsztyńska Akademia Biegowa
oraz Maratończyk Pomiar Czasu.
2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i
odbioru nagród.
3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami
prawa, niniejszym Regulaminem.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników biegu stanowi art. 23 ust. 1
pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i
zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art.
6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby,
której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym
momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja
uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie
swoich żądań przesłane na adres Administratora.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z
udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i
nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której
zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w
Internecie
i
w
miejscu
rozgrywania
Biegu.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział
w Biegu.

11. Postanowienia końcowe








Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Szatnie i depozyt będą znajdować się na terenie kompleksu Trzy Jeziora, Wieleń Zaobrzański,
ul. Wczasowa 54 .
Organizator zapewnia szatnie, toalety, napoje oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany.
Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie
www.wolsztynskaakdemiabiegowa.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi
uczestników do celów marketingowych.
Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom biegu.

