Regulamin V Biegu Przyjaźni
Informacje ogólne
1. Organizatorem Biegu Przyjaźni jest Dom Kultury w Strzelnie, 88-320 Strzelno, ul. Gimnazjalna
26, NIP 557-100-57-43.
2. Współorganizatorami
wydarzenia
są:
Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Przyjezierzu, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich, gmina Strzelno,
gmina Jeziora Wielkie.
3. Celem imprezy jest popularyzacja ruchu i zdrowego trybu życia, integracja środowiska
biegowego, promocja aktywności fizycznej w czasach pandemii, promocja miejscowości
wypoczynkowej Przyjezierze oraz promocja Lasów Miradzkich.
4. Liczba uczestników wynosi do 250 osób, aczkolwiek może ona ulec zmianie, w zależności od
panujących obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19.
5. Dla uczestników Biegu nieodpłatnie udostępniony zostanie parking przy Zakładzie
Aktywności Zawodowej oraz przy Polu Biwakowym (oba znajdują się przy ul. Świerkowej).
Termin i miejsce wydarzenia
1. V Bieg Przyjaźni odbędzie się w miejscowości Przyjezierze, 02.07.2022.
2. Podczas trwania Biegu, trasy będą wyłączone z ruchu publicznego.
3. Start oraz meta V Biegu Przyjaźni znajdować się będzie przy ul. Świerkowej, tak jak podczas
dwóch pierwszych edycji Biegu.
4. Podczas V Biegu Przyjaźni obowiązywać będzie start wspólny.
5. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach w przypadku osób od 13 roku życia życia:
1. 5 kilometrów
2. 10 kilometrów
6. Dla osób w wieku do 12 roku życia zorganizowany zostanie Rodzinny Bieg
z Przeszkodami.
7. Miejsce startu/mety zostanie oznakowane przez organizatorów.
8. Rodzinny Bieg z przeszkodami odbędzie się na plaży głównej.
9. Każda z tras będzie oznaczona w sposób czytelny dla zawodników.
10. Wybrany dystans można pokonać biegnąc oraz maszerując z kijami Nordic Walking.
11. Organizator dopuszcza do wzięcia udziału w wydarzeniu osoby poruszające się na wózkach
inwalidzkich.
12. Bieg rozpocznie się o godzinie 10:00
13. Nieukończenie Biegu do godziny 12:00 może skutkować dyskwalifikacją.
14. Wręczenie nagród odbędzie się o godzinie 12:30.
15. Rodzinny Bieg z przeszkodami rozpocznie się o godzinie 14:00.
Warunki uczestnictwa
1. W biegu mogą brać udział osoby, które wniosły opłatę startową.

2. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie udziału oraz opłatę startową realizują rodzice
lub opiekunowie prawni.
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia
do
udziału
w
V
Biegu
Przyjaźni
przyjmowane
będą
do 15.06.2022 do godziny 23:59.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń bez
podawania przyczyny.
3. Swój udział będzie można zgłaszać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza
zgłoszeniowego.
4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty startowej
na rachunek bankowy 51 8159 0003 2001 0011 9467 0007 lub uiszczenia opłaty osobiście w
Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
5. W przypadku nieuiszczenia opłaty startowej, zgłoszenie zawodnika będzie uznane za
nieważne.
6. Raz poniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu
na
inne
wydarzenia
organizowane
przez
Dom
Kultury
w
Strzelnie
lub współorganizatorów.
7. Zawodnik nie może przenieść swojego numeru startowego na innego biegacza.
8. Po dokonaniu rejestracji, zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy, który otrzyma
na miejscu startu biegu. W zakres obowiązków zawodnika wchodzi umiejscowienie
wydrukowanego numeru startowego w taki sposób, aby był widoczny dla organizatorów
przez cały bieg.
Wyniki
1. Wyniki, które zostaną zweryfikowane przez organizatorów będą dostępne po ukończeniu
biegu przez wszystkich uczestników oraz w wersji elektronicznej. Adres strony z wynikami
organizator poda po zakończeniu Biegu.
2. O kolejności zawodników na mecie decyduje elektroniczny pomiar czasu – każdy z
uczestników otrzymuje chip zwrotny.

Klasyfikacja
1. Bieg będzie klasyfikowany w następujący sposób:
Lp.

Dystans

1.

5 kilometrów

Rodzaj
K20
12 – 29 lat
K30
30 – 39 lat

M20
12 – 29 lat
M30
30 – 39 lat

2.

10 kilometrów

K40
40 – 49 lat
K50
50 – 59 lat
K60
60 – 69 lat
K70+
Min. 70 lat
Klasyfikacja generalna
kobiety
Najstarsza zawodniczka
biegu
Najlepsza z Gminy Jeziora
Wielkie
Najlepsza z Gminy
Strzelno
K20
12 – 29 lat
K30
30 – 39 lat
K40
40 – 49 lat
K50
50 – 59 lat
K60
60 – 69 lat
K70+
Min. 70 lat
Klasyfikacja Generalna
kobiety
Najstarsza zawodniczka
biegu
Najlepsza z Gminy Jeziora
Wielkie
Najlepsza z Gminy
Strzelno

M40
30 – 49 lat
M50
50 – 59 lat
M60
60 – 69 lat
M70+
Min. 70 lat
Klasyfikacja generalna
mężczyźni
Najstarszy zawodnik biegu
Najlepszy z Gminy Jeziora
Wielkie
Najlepszy z Gminy Strzelno
M20
12 – 29 lat
M30
30 – 39 lat
M40
40 – 49 lat
M50
50 – 59 lat
M60
60 - 69 lat
M70+
Min. 70 lat
Klasyfikacja generalna
mężczyźni
Najstarszy zawodnik biegu
Najlepszy z Gminy Jeziora
Wielkie
Najlepszy z Gminy Strzelno

Nagrody
1. Każdy zawodnik który uiścił opłatę startową otrzymuje pakiet startowy, którego zawartość
zależy od wybranej wersji.
2. Nagrody przysługują biegaczom na podstawie uzyskanego czasu, zmierzonego przy pomocy
elektronicznego pomiaru czasu.
3. Zwycięzcy (miejsca I – III) poszczególnych kategorii wiekowych oraz klasyfikacji generalnych
otrzymują puchary.
4. Jeden zawodnik z kategorii: Najstarszy zawodnik biegu, Najstarsza zawodniczka biegu,
Najlepszy z Gminy Jeziora Wielkie, Najlepsza z Gminy Jeziora Wielkie, Najlepsza z Gminy
Strzelno oraz Najlepszy z Gminy Strzelno otrzymuje puchar.

5. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej mężczyzn i kobiet:
1. I miejsce – 500 PLN
2. II miejsce – 400 PLN
3. III miejsce – 300 PLN
Opłata startowa
1.
2.
3.
4.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do poniesienia kosztów opłaty startowej.
Opłata startowa obejmuje koszt pakietu startowego, tj. 45 złotych.
W przypadku wybrania pakietu startowego z koszulką, opłata startowa wyniesie 70 złotych.
Opłatę startową należy przelać na rachunek bankowy 51 8159 0003 2001 0011 9467 0007
lub osobiście uiścić w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu.
Polityka prywatności

1. Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Dom
Kultury
w Strzelnie, z siedzibą ul. Gimnazjalna 26, 88-320 Strzelno, reprezentowany przez Dyrektora
Pawła Gębalę. Dane kontaktowe: tel. 52 318 92 18, e-mail: kultura@dkstrzelno.pl.
2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych możecie się
Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panem
Jakubem Waszak. Dane kontaktowe: tel. 52 318 22 29 lub 669 359 467, e-mail:
j.waszak@strzelno.pl.
3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (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) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781.).
4. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek uczestnictwa w biegu.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysłania 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 zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie
rejestracji).
6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. b) i f) RODO,
oraz art. 6, ust. 1, lit. a) zgoda – co stanowi warunek uczestnictwa. Zgoda dotyczy
przetwarzania danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępniania przez Dom
Kultury w Strzelnie, Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Jeziorach Wielkich, Gminę Strzelno, Gminę Jeziora wielkie
w celu zamieszczania wyników z biegu oraz nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego
w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania
wizerunku w materiałach promocyjno–reklamowych wydawanych przez Dom Kultury w

Strzelnie, Zakład Aktywności Zawodowej, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Jeziorach Wielkich, Gminę Strzelno oraz Gminę Jeziora Wielkie. 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.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wszystkich czynności związanych z organizacją biegu.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione tylko i 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.
9. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Zawodników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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) oraz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia z 2019r.
poz. 1781.).
10. 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.
11. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
Postanowienia końcowe
1. Zawodnik
wypełniając
formularz
zgłoszeniowy
potwierdza,
iż
startuje
na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując
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

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

tym
śmierci),
a
także
szkód
i
strat
o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty
startowej
oznacza,
że
zawodnik
ocenił
charakter,
zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się to
ryzyko podjąć, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonanie
stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji
fizycznej zawodnika.
Wszelkie
reklamacje,
uwagi
i
wnioski
w
sprawach
związanych
z uczestnictwem w biegu oraz protesty dotyczące wyników biegu można składać na adres email organizatora: kultura@dkstrzelno.pl, lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby
organizatora, w terminie 7 dni od daty zakończenia biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania V Biegu Przyjaźni oraz IV
Rodzinnego Biegu z Przeszkodami.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Zabrania się wnoszenia na teren imprezy przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych uczestników, a także środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji
oraz napojów alkoholowych
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją bez możliwości odwołania.
Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

