
Regulamin

BIEG MŁODOŚCI

I CELE 

1. Upowszechnianie biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja Miasta i Gminy Debrzno na terenie kraju.

3. Popularyzacja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

II TERMIN I MIEJSCE

 Debrzno, 19 czerwiec 2021 roku.

 Biuro  zawodów,  start  i  meta  znajdować  się  będą  przy  ulicy  Rynek,  w  pobliżu
fontanny.

 Parking dla samochodów przy Baszcie.

III PROGRAM MINUTOWY

 godz. 8:00 otwarcie biura zawodów

 godz. 09:30 zamknięcie biura zapisów

 godz. 10:00 start biegu dziecięcego– trasa zielona

 ok. godz. 10:20 start biegu dziecięcego – trasa niebieska

 ok. godz. 10:40 start biegu dziecięcego – trasa żółta

 ok. godz. 11:00 start biegu głównego – trasa czerwona

 po ukończeniu wszystkich startów uroczyste podsumowanie podczas obchodów Dni
Młodości w parku miejskim

Organizator zastrzega możliwość przesunięcia czasowego.



IV ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY

 Stowarzyszenie "Dolina Debrzynki"

 Gmina Debrzno

V ZAPISY I OPŁATY

 On-line  do  12 czerwca  do godziny  23:00  przez  formularz  zgłoszeniowy dostępny

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

 Zgłoszenia  udziału  w  biegach  dziecięcych  na  trasach  niebieskiej,  zielonej  i  żółtej

dokonują  rodzice  lub  opiekunowi  prawni.  Informacje  o  sposobie  zapisu  zostaną

rozpropagowane w placówkach edukacyjnych.

 Udział w biegach dziecięcych jest bezpłatny

 Udział w biegu głównym wymaga dokonania płatności w wysokości 15zł na konto:

Stowarzyszenie Dolina Debrzynki 77-310 Cierznie 64 

77 2030 0045 1110 0000 0415 1580 

Po dokonaniu zapisu nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inną osobę.

 Organizator  przewiduje  możliwość  rejestracji  (dzieci  tylko  za  pośrednictwem

rodzica lub opiekuna prawnego) i dokonanie wpłaty (w przypadku udziału w biegu

głównym) także w dniu zawodów, ale tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ostateczna decyzja należy do organizatora.

  Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze

Zawodów, przy ul. Rynek, które czynne będzie od godz. 08:00 – 09:30

VI WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

http://www.biegnijmy.pl/zapisy


2. Prawo startu w biegach dziecięcych mają dzieci w wieku od 3 do 15 lat (według roku

urodzenia roczniki: 2018 – 2006). W biegu głównym startują osoby od 16 lat (według

roku  urodzenia  rocznik  2005  i starsze).  Osoby  niepełnoletnie  powinni  posiadać

legitymację szkolną celem weryfikacji danych, a osoby dorosłe dowody tożsamości.

3. Warunkiem dopuszczenia startu w biegach dzieci jest obecność rodzica lub opiekuna

prawnego podczas weryfikacji uczestnika w biurze zawodów. 

4. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko. Ponadto

przyjmują  do  wiadomości,  że  udział  w  biegu  wiąże  się  z  wysiłkiem  fizycznym

i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia

obrażeń  ciała  i  urazów  fizycznych.  Dokonanie  rejestracji  oznacza,  że  zgłaszający

uczestnika do biegu rozważyli i ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego

się  z uczestnictwem w zawodach i  dobrowolnie zdecydowali  się podjąć to ryzyko,

zgłaszając uczestnika do biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW uczestników.

6. Pobranie  numeru startowego oznacza zapoznanie się z regulaminem, jego akceptacja

i obowiązek przestrzegania jego zapisów.

7. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują

sędziowie.  Wyniki  będą  na  bieżąco  wyświetlane  na  tablicy  informacyjnej,

a po zakończeniu  biegu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej

http://www.biegnijmy.pl/

8. Dzieci będą startowały zgodnie z zadeklarowaną trasą – wyboru trasy dokonuje rodzic

podczas  zgłoszenia,  z  zaznaczeniem,  że  trasą  niebieską  mogą  pobiec  wyłącznie

roczniki  2018-2015.  Dorośli  z  kolei  mogą  wziąć  udział  tylko  w  biegu  głównym.

Każdy uczestnik może wystartować tylko jednokrotnie.

9. Uczestnicy startują w biegach samodzielnie (bez rodzica/opiekuna).

10. Organizator nie zapewnia depozytu.

VII TRASA

 START i META przy ulicy Rynek w Debrznie

 Trasa zielona – jedno okrążenie ok. 350m.

 Trasa niebieska – jedno okrążenie ok. 470m.



 Trasa żółta – jedno okrążenie ok. 620m.

 Trasa czerwona – pięć x jedno okrążenie ok. 680m.– razem ok. 3400m.

Na  trasie  znajduje  się  punkt  pomocy  medycznej.  W  przypadku  kontuzji,  uczestnik

powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

Trasa przebiega po nawierzchni z kostki polbruk.

VIII KLASYFIKACJA I NAGRODY

BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY

 Statuetki w  klasyfikacji  ogólnej   -  w  ramach  poszczególnych  tras  miejsca  I-III

(chłopcy / dziewczęta) 

 Dyplomy w  klasyfikacji  ogólnej  –  w  ramach  poszczególnych  tras  miejsca  IV-VI

(chłopcy / dziewczęta) 

BIEG GŁÓWNY

 Puchary w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca I – VI 

Każdy zgłoszony do biegu otrzymuje pamiątkowy medal i poczęstunek .

VIII  ZASADY  ZACHOWANIA  UCZESTNIKÓW  BIEGU

ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

 Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez

służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym

 Zawodnicy  biegną  zgodnie  z  oznaczeniami  na  trasie  oraz  wskazaniami  służby

porządkowej.

 Do udziału w biegu nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje

na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego



 Nieprzestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  będzie  skutkowało  odebraniem  numeru

startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu

 Zawodnicy biegną wyłącznie ulicami wyznaczonymi przez organizatora

 Wszyscy  uczestnicy  biegu  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  zastosowania  się

do wskazań  i  poleceń  Policji,  służb  porządkowych  organizatora  biegu  oraz  osób

odpowiedzialnych za bieg

 Bieg  będzie  odbywać  się  częściowo  przy  ruchu  otwartym,  należy  więc  zachować

szczególną ostrożność

 Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uczestnika  nie  przestrzegającego

regulaminu imprezy

 W  przypadku  zakłócenia  porządku  publicznego  służby  porządkowe  zawiadamiają

funkcjonariuszy policji

IX 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

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  zapewnia  opiekę  medyczną  w  Biurze  Organizacyjnym  oraz  na  trasie

i mecie biegu.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane

do  koszulek  sportowych  na  klatce  piersiowej.  Pod  karą  dyskwalifikacji

niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

3. Bieg  odbędzie  się  bez  względu  na  pogodę  (wyjątek  stanowią  warunki  pogodowe

zagrażające życiu uczestników).

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,

wynikające z winy uczestników biegu.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

9. Przyjmuje  się,  że  zgłoszenie  się  do  zawodów  (wpis  na  listę  zawodników)

jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.



10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien

bezzwłocznie  zgłosić  ten  fakt  obsłudze  technicznej  będącej  na  trasie  biegu  lub  w

biurze zawodów.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie

trwania imprezy sportowej.

12. Organizator,  wszystkie  osoby  z  nim  współpracujące,  a  także  osoby  związane

z przeprowadzeniem i  organizacją  biegu nie  ponoszą  odpowiedzialności  względem

uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,

które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników

imprezy.  Uczestnicy  ponoszą  odpowiedzialność  cywilną  i  prawną  za  wyrządzone

szkody.

13. Każdy  zawodnik  w  biegu  głównym  otrzymuje  numer  startowy,  który  po  biegu

upoważnia do otrzymania posiłku i wody

14. Akceptując  regulamin  Uczestnik  wyraża  zgodę,  aby  zdjęcia,  nagrania  filmowe

oraz wywiady z jego osobą,  a  także  wyniki  mogły być wykorzystane  przez  prasę,

radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

15. W  zabezpieczeniu  biegu  będą  pomagać  członkowie  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,

Policja oraz wolontariusze.

16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

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

rozpoczęcia zawodów.

18.  Organizator zastrzega możliwość odwołania biegu przez wzgląd na aktualną sytuacją

epidemiologiczną.

19. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod numerem telefonu: 784 37 88 42

oraz w Urzędzie Miejskim w Debrznie .



ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka / podopiecznego)

w biegu Młodości, który odbędzie się w dniu 19.06.2021r. w Debrznie, organizowanego 

przez Stowarzyszenie „Dolina Debrzynki” i Miasto i Gmina Debrzno.

Oświadczam, że

- znany jest mi cel, charakter, program i regulamin biegu,

- u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, któ-

re mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w biegu.

Podpisy rodziców / opiekunów prawnych dziecka / podopiecznego

Złożone dnia …………………………………….………….. w ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)




