III BIEG STRAŻNICY JURAJSKIEJ
W PRZEWODZISZOWICACH, 10.08.2019
I runda Grand Prix Powiatu Myszkowskiego 2019
REGULAMIN
Cel imprezy
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny
i prozdrowotne oddziaływanie na człowieka.
Promocja Gminy Żarki i Jurajskich Ścieżek Pieszo ‐ Rowerowych.
Wkład w promocję imprez sportowych w Województwie Śląskim.
Popularyzacja Jury Krakowsko‐Częstochowskiej jako obszaru turystyki aktywnej.
Integracja rodzin poprzez sport i aktywny wypoczynek.

wypoczynek

Organizator: Grupa Biegowa Biegaj z Żarkami
Współorganizatorzy: WypożyczalniaŻarki.pl, MGOK w Żarkach, UMIG ŻARKI, OSP Żarki,
Termin i miejsce
III BIEG STRAŻNICY JURAJSKIEJ W PRZEWODZISZOWICACH w Gminie Żarki, Przewodziszowice w
dniu 10.08.2019 (Sobota).
Program imprezy w dniu 10.08.2019r.
13:00 – 14:45
14.45
15:00
15:03
16:30

Praca biura zawodów Przewodziszowice
Uroczyste otwarcie imprezy
Start Biegu na dystansie 5 km i 10 km
Marszu Nordic Walking na dystansie 5 km
Zamknięcie mety dla wszystkich Biegów. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Miejsce: bieg i marsz odbywa się na trasie:
Start – Na końcu Przewodziszowic w Gminie Żarki (początek Jurajskich Ścieżek)
Trasa ma charakter przełajowy i przebiega między innymi ścieżkami obok Grzędy Skalnej Rajce i między
Ostańcami Jurajskimi)
Meta na Strażnicy w Przewodziszoicach – biegacze przybiegający na mete bedą wbiegali w asyście szpaleru
Rycerzy (w tym dniu odbywa się Piknik Rycerski na Strażnicy w Przewodziszowicach)

Dystans i kategorie
BIEGI: dystans 5,00 km (cross) 1 petla
dystans 10,00 km (cross) 2 petlę
MARSZ NORDIC WALKING: DYSTANS 5,00 km (CROSS) 1 pętla

Biuro zawodów
10 Sierpnia 2019 w godzinach 13:00 – 14:45.
Biuro zawodów znajdować się będzie na końcu Przewodziszowic obok Parkingu.

Zgłoszenia
Zgłoszenia do cyklu można dokonać na 2 sposoby:
Online
Zgłoszenie dokonywane poprzez formularz na stronie www.biurozawodow.pl wraz z dokonaniem opłaty
przez płatności elektroniczne. Maksymalny czas na zapisy i opłaty: do 4 Sierpnia 2019.
W biurze zawodów w dniu imprezy
Zgłoszenie dokonywane przez wypisanie formularza w
i wniesienie opłaty startowej. Koszt tej formy zgłoszenia wynosi 60 zł.

biurze

zawodów

Osoby niepełnoletnie do 18 lat startują wyłącznie na pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
prawnych.
Limity zgłoszeń: do wszystkich startów 200 osób
W dniu zawodów organizator będzie dysponował (poza osobami zgłoszonymi przez Internet i
opłaconymi): 50 pakietami na wszystkie starty.
Opłata startowa
BIEG GŁÓWNY I DODATKOWY:
Opłata startowa dla zgłoszeń elektronicznych na wszystkie starty wynosi
do dnia 14 Lipca 2019 ‐ 30 zł
od dnia 15 lipca do dnia 4 Sierpnia 2019 – 40 zł
Opłata startowa dla zgłoszeń w biurze zawodów na wszystkie starty – 60,00 zł
PROMOCYJNA OPŁATA STARTOWA
Osoby biorące udział w trzech biegach Grand Prix Powiatu Myszkowskiego mogą skorzystać
z promocyjnej opłaty za trzy biegi. Szczegóły na końcu regulaminu.
Wpłaty wpisowego dokonujemy na konto:
Spółdzielnia Socjalna „Amonit Jura Sport Kultura”.
42‐310 Żarki
ul. Leśniowska 107
07 8279 1036 0421 5264 2004 0001

W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
numer startowy, chip do elektronicznego pomiaru czasu (zwrotny po przekroczeniu lini
mety)
medal pamiątkowy po przekroczeniu linii mety.
woda na mecie i ciepły posiłek

worek na depozyt i transport depozytu na Metę – Start Biegu odbywa się na końcu
Przewodziszowic a Meta jest oddalona 600 metrów od startu na Strażnicy w Przewodziszowicach,
rzeczy oddane do depozyty bedą przewiezione na Mete i tam wydawane.
Pomiar czasu
Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.
Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie
może być zakryty ani zasłonięty – w przeciwnym wypadku organizator nie gwarantuje
prawidłowości pomiaru czasu.
Klasyfikacja i nagrody
Klasyfikacja indywidualna w Biegach na 5 km i 10 km
nagradzane będą: ‐ miejsca 1 – 3 w klasyfikacji OPEN kobiet oraz OPEN mężczyzn:, Statuetki,
upominki od sponsorów.
Marszu Nordic Walking – nagradzane będą miejsca 1‐3 w klasyfikacji OPEN kobiet oraz OPEN
mężczyzn
RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Wypożyczalniażarki.pl z siedzibą
w Żarkach.
2. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:
‐ wykonanie umowy ‐ czyli udział w Biegu Rycerskim o zdobycie Strażnicy Mikołaja Kornicza
‐ świadczenie usług drogą elektroniczną
‐ obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora
‐ przygotowanie numerów startowych
‐ przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji
‐ przesyłanie informacji organizacyjnych (e‐mail/ SMS)
‐ umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom
‐ wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych
‐ przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
‐ w celach wynikających z prawnych interesów
‐ przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach
3. Czy potrzebne nam są Twoje dane?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia udział
w Biegu Rycerskim o zdobycie Strażnicy Mikołaja Kornicza
4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie udziału w zawodach.
Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych
oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych ‐ szczególnie te z wyników ‐ mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach
archiwalnych i statystycznych.
5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom
Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych
osobowych.
Za zapisy internetowe odpowiada firma CHRONOSPORTS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz

miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostępne w tym publikowane na stronie internetowej biegu.
Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach internetowych w tym w mediach.
6. Masz prawo do wniesienia żądania:
‐ dostępu do Twoich danych osobowych
‐ ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania
Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do
jej cofnięcia w dowolnym momencie.
7. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00‐193 Warszawa
Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników Biegu o Strażnicy Jurajskiej w Przewodziszowicach obowiązuje niniejszy
regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym
z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,
wykorzystanie w internecie lub w transmisjach radiowo‐telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one
być wykorzystywane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach
oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach
i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno‐reklamowe związane
z działalnością prowadzoną przez organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków
podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom
zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas biegu pod warunkiem
wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Podczas zawodów, uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte
z przodu na klatce piersiowej.
6. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą
do organizatora.
7. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
9. Organizator zapewnia depozyt.
10. Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego.
11. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni
12. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
13. Limit czasu na wszystkich trasach na wynosi 90 minut.

GRAND PRIX POWIATU MYSZKOWSKIEGO 2019
1. CEL:
• Promocja Powiatu Myszkowskiego.
• Rozpropagowanie biegów oraz popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu.
• Kreowanie zdrowego stylu życia przez biegaczy.
• Spędzenia aktywnie wolnego czasu oraz zainteresowanie szerszego grona ludzi bieganiem.
2. REALIZATOR:
Grupa Biegowa Biegaj z Żarkami
Stowarzyszenie Marina Poraj
Towarzystwo Sportowe LIBERO
3. BIEGI ZALICZANE DO II GRAND PRIX BIEGÓW POWIATU MYSZKOWSKIEGO:
III Bieg Strażnicy Jurajskiej w Przewodziszowicach
10 Sierpnia 2019 dystanse 5 i 10 km
zapisy http://biurozawodow.pl/events/info/bieg‐straznicy‐2019
IV Zalew Biegaczy
18 Sierpnia 2019 dystans 5 i 12 km
zapisy http://biurozawodow.pl/events/competitors/zalew‐biegaczy‐2019
VII Myszkowska Ósemka
22 Września 2019 dystans 8 km
zapisy http://biurozawodow.pl/events/info/myszkowska‐osemka‐2019
4. UCZESTNICTWO:
1. Uczestnikami GP Powiatu Myszkowskiego są osoby biorące udział w trzech głównych biegach cyklu.
2. Każdego uczestnika obowiązuje zapisanie na wybrane przez siebie zawody cyklu wraz
z określeniem dystansu.
3. Osoby biorące udział w trzech imprezach Grand Prix mogą skorzystać z promocyjnej opłaty za trzy biegi:

opłata dokonana do: 14.07.2019 ‐ 90 zł
opłata dokonana 15.07‐4.08.2019 ‐ 100 zł
Wpłaty promocyjnej dokonujemy na konto:
Stowarzyszenie MARINA PORAJ
ul. Wojska Polskiego 71
42‐360 Jastrząb
48 1930 1321 2111 0120 1365 0001

5. KLASYFIKACJA:
1. Klasyfikacja GP Powiatu Myszkowskiego 2019 ustalona zostanie na podstawie SUMY pokonanych
kilometrów podczas wszystkich trzech rund Grand Prix.
Zwycięża osoba, która pokona większą ilość km w krótszym czasie..
Maksymalna ilość km = 30,5 (10 km + 12,5km + 8 km)
6. NAGRODY:
1. W Grand Prix Powiatu Myszkowskiego 2019 nagrodzone zostaną miejsca 1‐3 osobno dla kobiet i
mężczyzn.

2. Ceremonia wręczania nagród odbędzie się podczas VII Biegu Myszkowska Ósemka 22.09.2019r.
7. UWAGI KOŃCOWE:
• Lista osób, które wzięły udział w GP przedstawiona zostanie na stronach internetowych poszczególnych
biegów.
• Każdy z biegów należących do GP ma osobny regulamin.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do realizatora projektu.

