
REGULAMIN BIEGU

 „DOLINA DEBRZYNKI II”

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie  „Dolina  Debrzynki”  77-310  Cierznie  64,  NIP:  8431613987  ,  REGON:

362220126

2. CELE

 promocja aktywności fizycznej,

 propagowanie zdrowego stylu życia,

 rozpowszechnianie biegów,

 promocja Gminy Debrzno.

3. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się 10.08.2019r. na terenie Gminy Debrzno.

Biuro  zawodów,  start  i  meta  znajdować  się  będą  w  pobliżu  Ośrodka

Rekreacyjno- Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek, oddalonego od Debrzna ok. 3km.

Biuro zawodów czynne będzie w dniu biegu w godzinach 09:00 - 11:30.

4. DYSTANS, START, TRASA, LIMIT I POMIAR CZASU

Bieg odbędzie się na dystansie 6km.

Start o godzinie 10:00.

Oznaczona trasa przebiegać będzie drogami i ścieżkami leśnymi w pobliżu Jeziora Żuczek.

Trasa zabezpieczona zostanie przez funkcjonariuszy odpowiednich służb. 

Mapa biegu zostanie udostępniona na stronie fanpage Stowarzyszenie "Dolina Debrzynki"

oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

Skracanie trasy jest niedopuszczalne i będzie skutkowało eliminacją zawodnika.



Limit  czasu  biegu  to  1h.  Zawodnicy,  którzy  nie  dobiegną  w  limicie  czasu  zobowiązani

są do zejścia z trasy.

Czas  mierzony  będzie  za  pomocą  chipów,  znajdujących  się  w  numerze  startowym,

otrzymanych w pakiecie startowym w dniu biegu w biurze zawodów.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 ukończone 18 lat w dniu biegu,

 rejestracja  elektroniczna  do  biegu  na  stronie:  www.biegnijmy.pl/zapisy

do 03.08.2018r. oraz dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 15zł na konto:

Stowarzyszenie Dolina Debrzynki 77-310 Cierznie 64 

77 2030 0045 1110 0000 0415 1580 

rejestracja i dokonanie wpłaty będzie możliwe także osobiście w dniu zawodów,

 odbiór pakietu startowego w dniu zawodów w godzinach 9:00 - 9:45,

 podpisanie  deklaracji  uczestnictwa  w  dniu  zawodów,  stanowiącej  jednocześnie

akceptację  podpisanie  deklaracji  uczestnictwa  w  dniu  zawodów,  stanowiącej

jednocześnie akceptację regulaminu,

 max. ilość uczestników to 100 osób,

 pakiet startowy zawierać będzie kartę startową z chipem, którą należy zwrócić  do

biura zawodów po ukończeniu biegu,

 wyniki będą na bieżąco wyświetlane na tablicy informacyjnej, a po zakończeniu biegu

zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.biegnijmy.pl/.

6. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Organizatorzy przewidują następującą klasyfikację:

1. kategoria generalna OPEN z podziałem na kobiety i mężczyzn,

2. kategoria wiekowa (o przynależności decyduje rok urodzenia);

 K1 / M1 18 - 29 lat

 K2 / M2 30 -39 lat

 K3 / M3 40 -49 lat

 K4 / M4 50 i więcej

http://www.biegnijmy.pl/zapisy
http://www.biegnijmy.pl/


Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Dla wygranych organizator przewiduje puchary

i nagrody rzeczowe.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 Stowarzyszenie "Dolina Debrzynki” (zwane dalej "Administratorem").

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).

Dane  osobowe  uczestników  biegu  przetwarzane  będą  w  celach  zorganizowania

i przeprowadzenia  biegu.  Ponadto  będą  wykorzystywane  do  wyłonienia  zwycięzcy,

a następnie  przyznania,  wydania i  odbioru  nagrody  oraz  innych  czynności  związanych

z prowadzoną działalnością i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Każdy  uczestnik  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania.

Podanie  danych osobowych oraz  wyrażenie  zgody na ich przetwarzanie  jest  dobrowolne,

ale niezbędne  do  realizacji  wskazanych  wyżej  celów.  Niepodanie  danych  lub  brak  zgody

na ich przetwarzanie, wyklucza zawodnika z udziału w biegu.

Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w biegu, obejmuje także publikację

imienia i  nazwiska,  roku urodzenia zgodnie z  regulaminem. Administrator  zastrzega sobie

możliwość  przekazania  lub  udostępnienia  danych  osobowych  wyłącznie  tym  podmiotom

lub osobom,  które  realizują  na  jego  zlecenie  czynności  związane  z  organizacją  biegu,

wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.



Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zawodników

zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Dane  te  są  szczególnie  chronione  i  zabezpieczone

przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Administrator  zapewnia  Zawodnikom  realizację

uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestników  biegu  obowiązuje  niniejszy  regulamin.  Może  on  ulec  zmianie  do  czasu

rozpoczęcia zawodów.

Każdy  uczestnik  biegu  jest  zobowiązany  do  umieszczenia  numeru  startowego  z  przodu,

na wysokości  klatki  piersiowej pod karą dyskwalifikacji.  Zabronione jest przebywanie osób

bez numeru startowego na trasie biegu.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zapewnia napoje i posiłek regeneracyjny po biegu.

Nad prawidłowym przebiegiem biegu czuwać będą funkcjonariusze odpowiednich służb.

Organizator  zapewnia  doraźną  opiekę  medyczną  na  trasie  i  mecie  w  trakcie  biegu

oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.

Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia, jak i zażywania przed, w trakcie i po biegu środków

odurzających,  nielegalnych  substancji  podnoszących  wydajność  fizyczną  oraz  alkoholu,

pod groźbą wykluczenia z uczestnictwa.

Organizator  nie  zapewnia miejsc  noclegowych i  nie  ponosi  odpowiedzialności  za zabrane

rzeczy.

Uczestnicy objęci są ochroną ubezpieczeniową w zakresie NW w dniu biegu. 

W sprawach nieuregulowanych rozstrzyga organizator.


