
                                                               REGULAMIN 

 

III WIOSENNY CROSS POŁONIN ŻELICHOWSKICH – 19.05.2019 r. 

 

1. CEL IMPREZY: propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności - 

popularyzacja biegania i marszu Nordic Walking jako najprostszej formy rekreacji fizycznej - 

promocja Gminy Krzyż Wlkp. oraz zielonych terenów Połonin Żelichowskich. 

 

2. ORGANIZATOR: Klub Biegacza „AKTYWNI” Krzyż Wlkp. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

 

Bieg odbędzie się dnia 19.05.2019 r. ( niedziela) o godz. 11:00 w miejscowości Żelichowo gmina 

Krzyż Wlkp. Start i Meta zlokalizowana będzie przy Sali Wiejskiej w Żelichowie, w której mieścić 

się będzie biuro zawodów czynne od godz. 9:00 do 10:30. Zawodnik po okazaniu dokumentu 

tożsamości i podpisaniu oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność otrzyma pakiet 

startowy (m.in. kubek okolicznościowy i nr startowy). Limit uczestników wynosi 150 osób. 

 

4. DYSTANSE: 

 

  Dla biegu - 10,5 km i 5 km 

  Dla dzieci - dystans 200 m oraz 800 m. 

  Dla NORDIC WALKING - 5 km 

 

5. TRASA BIEGU I MARSZU NW: 

 

Dla 10,5 km – 500 m droga asfaltowa, 10 km drogi polne/gruntowe. 

Dla 5 km – 500 m droga asfaltowa, 4,5 km drogi polne/gruntowe. 

 

6. POMIAR I LIMIT CZASU: 

 

Pomiar czasu będzie mierzony za pomocą chipów przymocowanych do obuwia, klasyfikacje będą 

prowadzone według czasów brutto. Limit czasu: - dla biegaczy 1:30 (10,5 km) i 45 min (5 km)- dla 

marszu Nordic Walking 1h. 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA: 

 

W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie w wieku (16-18 lat) wówczas 

wymagane jest oświadczenie o zdolności dziecka do udziału, które podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny. 

Opłata startowa: 

Dorośli: do dnia 13.05.2019 – 30 zł, w dniu zawodów - 40 zł 

Dzieci: do dnia 13.05.2019 -  5 zł 

Opłatę startową należy wpłacić na konto Klubu Biegacza „AKTYWNI” Krzyż Wlkp. 

Nr konta: 32 8362 1044 5507 2788 2000 0010. W tytule przelewu wpisać: opłata za bieg imię , 

nazwisko zawodnika oraz miejscowość. Zgłoszenia przyjmowane są internetowo przez stronę: 

http://maratonczykpomiarczasu.pl/ . W przypadku rezygnacji z udziału w biegu, opłata startowa nie 

będzie zwracana. Do dn. 13.05.2019 istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną 

osobę. 

 

8. KLASYFIKACJA I NAGRODY: 

 



Każdy uczestnik po ukończeniu biegów i marszu otrzyma pamiątkowy medal. 

 

Klasyfikacja OPEN K/M dla biegu 10,5 km, 5 km oraz marszu NW – nagradzane miejsca 1-3 

 

 

Kategorię wiekowe K/M tylko dla biegu 10,5 km: 

 

K/M – 20 (16-29 lat) 

K/M – 30 (30-39 lat) 

K/M – 40 ( 40-49 lat) 

K/M – 50 (50-59 lat) 

K/M – 60 ( 60-69 lat) 

 

Zawodnicy 1-3 w kategoriach OPEN i wiekowych otrzymują statuetki. Nie występuje dublowanie 

nagród, zawodnik który otrzymał nagrodę w kat. OPEN nie otrzymuje nagrody w kat. wiekowej. 

Po biegu uczestnik otrzyma poczęstunek: kiełbaska, kawa, herbata, ciasto i napoje. 

Klasyfikacja drużynowa: Do klasyfikacji drużynowej liczą się cztery najlepsze wyniki zawodników 

jednej drużyny w tym dwóch kobiet i dwóch mężczyzn . Nagrodzone zostaną 4 najlepsze drużyny. 

 

9. DEPOZYT: 

będzie się znajdował w Sali Wiejskiej, a rzeczy będą wydawane przy okazaniu numeru startowego. 

Uwaga osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe robią to na własną 

odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone rzeczy. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę - Organizator zapewnia opiekę medyczną, lecz nie ponosi 

odpowiedzialności za przeciwwskazania zdrowotne uczestników, którzy ubezpieczają się od 

nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. - Organizator nie odpowiada za przedmioty 

pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy - prawo ostatecznej interpretacji 

regulaminu przysługuje organizatorowi - w przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 

695-321-124. 

 

10. 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 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 6 (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/ 


