BIEGAJ Z DUCHAMI JURAJSKIMI ŚCIEŻKAMI
Żarki, 06.07.2018
REGULAMIN
I.

Cel imprezy
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek i
prozdrowotne oddziaływanie na człowieka.
2. Promocja Gminy Żarki i Jurajskich Ścieżek Pieszo - Rowerowych.
3. Wkład w promocję imprez sportowych w Województwie Śląskim.
4. Popularyzacja Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako obszaru turystyki aktywnej.
5. Integracja rodzin poprzez sport i aktywny wypoczynek.

II.

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Żarkach
Współorganizatorzy: Grupa Biegowa Biegaj z Żarkami, Sanktuarium Matki Bożej
Leśniowskiej Patronki Rodzin w Leśniowie, MGOK w Żarkach,

III.

Patronat Honorowy
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski

IV.

Termin i miejsce
Bieg z Duchami Jurajskimi Ścieżkami odbędzie się w Gminie Żarki, dzielnica
Leśniów w dniu 06.07.2018 (piątek).

Program imprezy w dniu 06.07.2018r.
20:00 – 21:30
21:45
22:00
22.03
23:15
23.15

Praca biura zawodów
Uroczyste otwarcie imprezy
Start Biegu na dystansie 9 km
Start Marszu Nordic Walking na 9 km
Zamknięcie mety dla wszystkich Biegów
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Miejsce: bieg i marsz odbywa się na trasie:
Start – przy sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie,
Ulica Leśniowska, Przewodziszowice, strażnica w Przewodziszowicach, sołectwo
Czatachowa, pustelnia Św. Ducha w Czatachowie, Przewodziszowice, Meta - przy
Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie.
Centrum zawodów – Parking przy Sanktuarium w Leśniowie.
Dojazd DW nr 789, zjazd w kierunku Sanktuarium w Leśniowie

V.

Dystans i kategorie

BIEG GŁÓWNY:

BIEG na 9,00 km – 1 pętla

NORDIC WALKING NA 9,00 KM – 1 pętla
VI.

Biuro zawodów

06 Lipca 2017 w godzinach 20:00 – 21:30.

Biuro zawodów znajdować się będzie na Parkingu przy Sanktuarium w Leśniowie.
VII.
Zgłoszenia
Zgłoszenia do cyklu można dokonać na 2 sposoby:
1. 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 lipca 2018.
2. W biurze zawodów w dniu imprezy
Zgłoszenie dokonywane przez wypisanie formularza w biurze zawodów
i wniesienie opłaty startowej. Koszt tej formy zgłoszenia wynosi 40 zł.
Osoby niepełnoletnie do 18 lat startują wyłącznie na pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych.
Limity zgłoszeń: do wszystkich startów 300 osób
W dniu zawodów organizator będzie dysponował (poza osobami zgłoszonymi przez
Internet i opłaconymi): 50 pakietami na wszystkie biegi.
VIII.
Opłata startowa
BIEG GŁÓWNY I DODATKOWY:
Opłata startowa dla zgłoszeń elektronicznych na wszystkie starty wynosi
–
od dnia 05 Czerwca 2018 do dnia 15 Czerwca 2018 – 25 zł
–
od dnia 16 Czerwca 2017 do dnia 04 lipca 2017 – 30 zł
Opłata startowa dla zgłoszeń w biurze zawodów na wszystkie starty – 40,00 zł
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 trasie biegu i mecie

IX.

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

X.

Klasyfikacja indywidualna w Biegu głównym
nagradzane będą: - miejsca 1 – 5 w klasyfikacji OPEN kobiet oraz OPEN mężczyzn:,
puchary nagrody rzeczowe.
Marszu Nordic Walking – nagradzane będą miejsca 1-3 w klasyfikacji OPEN kobiet oraz
OPEN mężczyzn

Ochrona danych osobowych

XI.

1. Dane
osobowe
uczestników
będą
przetwarzane
w
celach
przeprowadzenia
cyklu
zawodów,
wyłonienia
zwycięzcy
i przyznanie, wydanie i odbiór nagród.
2. Dane osobowe uczestników Biegu z Duchami
Jurajskimi Ścieżkami będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

3.

4.
5.

6.

XII.

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz 926).
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu
w związku z udziałem w Biegu z Duchami Jurajskimi Ścieżkami obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której
zamieszkuje
i rokiem urodzenia – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie
projekt.
Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział
w
Biegu.
Przez
przekazanie
do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych
osobowych
na
potrzeby
przesłania
do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych,
a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania
takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres
organizatora.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i
każdym
wypadku
będą
wykorzystywane
zgodnie
z
ustawą
o ochronie danych osobowych.

Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników Biegu z Duchami

Jurajskimi Ścieżkami 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 75 minut.

