VI Bieg Niepodległości
w Krzyżu Wielkopolskim
7 listopada 2021 r.
pod patronatem Firmy PATRIA-TOP Sp. z o.o.
REGULAMIN
1. CEL IMPREZY
− upamiętnienie Rocznicy Odzyskania Niepodległości
− popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu
− propagowanie zdrowego trybu życia
− promocja Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski
2. ORGANIZATOR
Klub Biegacza "Aktywni" Krzyż Wielkopolski
kontakt tel: 602630998, e-mail: aktywni.krzyz@wp.pl
3. PARTNERZY BIEGU
Sponsor główny:
Patria-Top Sp. z o.o.
Partnerzy biegu:
• Urząd Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.
• Ochotnicza Straż Pożarna Krzyż Wlkp.
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp.
• Thule Sp. z o.o. Huta Szklana
• Brenderup Sp.z o.o.Wieleń
• ODIDO KACPER Krzyż Wlkp.
• Drukarnia ARCAN Trzcianka
• Nadleśnictwo Krzyż Wlkp.
• Ilpol Wizany
• PKI Wilk Krzyż Wlkp.
• Zakład Usług Ciesielskich i Dekarskich Piotr Andrejczuk
• Libet
• ZDB Jaworski
• Standrew

1

4. TERMIN I MIEJSCE
− 7 listopada 2021 r. (niedziela), godzina 12.00
− biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży godz. 10.30
− start i meta Plac Zwycięstwa w Krzyżu Wlkp.
− limit czasu biegu głównego 90 minut
5. BIURO ZAWODÓW
Hala Sportowa , ul. Sienkiewicza 1, Krzyż Wlkp. (czynne od godz. 09:00 do godz. 11.30)
6. TRASA BIEGU
− bieg główny na dystansie 10 km
− biegi dziecięce i młodzieży – Pl. Zwycięstwa
7. PROGRAM MINUTOWY
09:00 – otwarcie biura zawodów
10:15 – zamknięcie biura zawodów biegi dziecięce
11:30 - zamknięcie biura zawodów bieg główny
12:00 - bieg główny – dystans: 10 km
Od 10:30 - biegi dla dzieci i młodzieży, w kolejności:
– bieg dla dzieci roczniki 2014 i młodsi – dystans: 100m
– bieg dla dzieci roczniki 2011 – 2013 – dystans: 400m
– bieg dla dzieci roczniki 2008 – 2010 – dystans: 800m
– bieg dla młodzieży roczniki 2005– 2007– dystans: 800m
13:30 - dekoracja i quiz z nagrodami ( Hala Sportowa, ul. Sienkiewicza 1 )
8. WARUNKI UCZESTNICTWA
− uczestnikiem biegu głównego może być osoba, która do dnia biegu, tj. 07.11.2021r.
ukończy 16 lat, posiadająca stan zdrowia, który pozwala na udział w rywalizacji
sportowej
− Miejsce startu i mety może ulec zmianie (w związku z aktualną sytuacją
epidemiologiczną) o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani)
− zawodnicy młodociani, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 roku życia
zobowiązani są do posiadania zgody na udział w biegu podpisanej przez rodzica lub
prawnego opiekuna i dostarczenia zgody do biura zawodów w momencie odbioru
pakietu startowego w dniu zawodów
− każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza
podpisując zaświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
długodystansowym
− wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości
ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
− pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z
zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla
potrzeb Organizatora
− każdy zawodnik przed biegiem otrzyma chip, który zdaje po ukończonym
biegu w biurze zawodów. Chip musi być przymocowany do buta zawodnika,
w
innym wypadku zawodnik może zostać niesklasyfikowany.
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Zasady zachowania się uczestników biegów !!!
Wszyscy uczestnicy biegów zobowiązania są do przestrzegania regulaminu, zasad
bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, respektowania poleceń służb mundurowych,
porządkowych i organizatorów pod rygorem wykluczenia z biegu. Bieg odbywa się
przy ruchu częściowo zamkniętym, więc mogą wystąpić okoliczności, gdzie na drogę
zostaną wpuszczone pojedyncze pojazdy. W związku z powyższym poruszamy się
prawą stroną ulicy. Uczestnicy biegu ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za
swoje zachowanie oraz wyrządzone szkody.
9. ZGŁOSZENIA
− wprowadza się limit startujących w biegu głównym do 250 zawodników,
biegi dziecięce 100 uczestników, ( Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
limitu osób startujących )
o zakwalifikowaniu się do biegu decyduje kolejność zgłoszenia i wniesienia opłaty
startowej,
− zapisy elektroniczne: http://panel.maratonczykpomiarczasu.pl do 31.10.2021 (bieg
główny i biegi towarzyszące) lub do wyczerpania limitu,
− opłatę startową 50,00 zł bieg główny, 5 zł biegi dziecięce , należy wpłacić na konto
bankowe organizatora w momencie zapisu internetowego,
− organizator nie przewiduje zwolnienia z opłaty startowej biegu,
− w przypadku przełożenia terminu biegu w związku z sytuacją epidemiologiczną
organizator nie zwraca wpisowego, opłata startowa przechodzi automatycznie na
nowy termin, zawodnik może po zgłoszeniu do Organizatora przenieść opłatę na
innego uczestnika,
− zgłoszenia tylko internetowe bez możliwości zapisu w dniu biegu,
− Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia limitu
uczestników, w związku ze zmienną sytuacją epidemiologiczną,

10. POMIAR CZASU
− pomiar czasu i ustalenie kolejności w biegu prowadzi firma „Maratończyk Pomiar
Czasu”
− pomiar odbywać się będzie przy pomocy chipów zwrotnych
− chip wraz z numerem startowym zawodnicy pobierają w biurze zawodów
− po ukończeniu biegu chipy należy zwrócić Organizatorowi
− oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto
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11. KATEGORIE WIEKOWE
kobiety i mężczyźni:
16 - 19 lat
20 - 24 lat
25 - 29 lat
30 - 34 lat
35 - 39 lat
40 - 44 lat
45 - 49 lat
50 - 54 lat
55 - 59 lat
60 - 64 lat
65 - 69 lat
70 i więcej lat
klasyfikacja drużynowa :
Do klasyfikacji drużynowej liczą się cztery najlepsze wyniki zawodników jednej drużyny w
tym jednej kobiety i trzech mężczyzn. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny.

12. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
Nagrody Bieg Główny:
− kobiety OPEN : miejsca 1 - 3 nagrody finansowe oraz trofea sportowe
− mężczyźni OPEN: miejsca 1 - 3 nagrody finansowe oraz trofea sportowe
− kategorie wiekowe K/M: miejsca 1-3 nagrody finansowe oraz trofea sportowe
− kategoria Gmina Krzyż Wlkp. K/M : miejsca 1 - 3 trofea sportowe
− kategoria Pracownicy Patria-Top Sp.z o.o. i MMJ Sp.z o.o. – trofea sportowe
− klasyfikacja drużynowa: trofea sportowe
oraz ewentualne dodatkowe kategorie Organizatora
− nagrody nie dublują się, osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie otrzymuje
nagrody w kategorii wiekowej (nie dotyczy kat. Gmina Krzyż Wlkp. i
branżowych)
− każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje okolicznościowy medal

Biegi dziecięce i młodzieżowe:
Biegi dzieci i młodzieży kategoria dziewczęta i chłopcy: miejsca 1-3 nagrody rzeczowe,
każdy uczestnik otrzymuje medal.
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Pakiety startowe:
−
−
−
−
−

Bieg Główny:
worek sportowy
pamiątkowy numer startowy
chip
gadżety od sponsorów
talon na posiłek

−
−
−
−

biegi dzieci i młodzieży:
worek sportowy
słodka niespodzianka
gadżety od sponsorów
chip

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
− uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
ubezpieczenie leży w gestii zawodników
− Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, oraz jednorazowy
posiłek,
− zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
− Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki lub skradzione,
− w przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika
(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasie) uczestnik zostanie
zdyskwalifikowany,
− od nagród rzeczowych o wartości powyżej 2000 zł w quizie z nagrodami,
zryczałtowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego odprowadza otrzymujący,
− informacja o możliwości pozostawienia aut: parking – przy boisku sportowym,
− protesty będą przyjmowane i rozstrzygane bezpośrednio po biegu przez Organizatora,
− Zawody zorganizowane zostaną zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami
sanitarnymi, a
uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących
zaleceń i nakazów z tym związanych
− Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko kontuzji, wypadku,
odniesienia urazów ciała i obrażeń fizycznych (w tym śmierci), a nawet straty i
uszczerbku o charakterze majątkowym. Uczestnik zdaje sobie sprawę, że udział w
zawodach może wiązać się z innymi, niemożliwymi w tym momencie do
przewidzenia ryzykownymi sytuacjami. Podpisanie oświadczenia o udziale w
imprezie i zarazem zaznajomienie się z Regulaminem oznacza, że Uczestnik
przemyślał i ocenił zakres i charakter ryzyka, który może wiązać się z udziałem w
imprezie. Każdy uczestnik startuje dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i
bezroszczeniowo,
− interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
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14. 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
Klub Biegacza „AKTYWNI” Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wlkp.
(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 Klub Biegacza „AKTYWNI”
Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wlkp. 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 Klub Biegacza „AKTYWNI” Krzyż Wlkp.,
ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wlkp. 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.
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
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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-mail 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
https://www.facebook.com/groups/1693559490886633
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