
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 137/2021
Dyrektora Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju

z dnia 04.06.2021 r.

REGULAMIN
VI BIEGU BORKÓW W POŁCZYNIE–ZDROJU 2021

NA DYSTANSIE  10 km

I. Cel zawodów:

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako
jednego z elementów zdrowego trybu życia;

2. Promowanie zdrowego życia i aktywności fizycznej;
3. Promocja Gminy Połczyn-Zdrój i szlaków krajobrazowych okolic Szwajcarii

Połczyńskiej;
4. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;
5. Łączenie działań kulturalnych z turystyką, ekologią, promocją regionu, sportem

i rekreacją.

II. Organizatorzy:

1. Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju;
2. Gmina Połczyn-Zdrój.

III. Sponsorzy i partnerzy:

1. Browar Połczyn-Zdrój Sp. z o.o.;
2. Mentor Sp. j. Przyrowo- przyrodnicze ścieżki edukacyjne.

IV. Patronat medialny:

Rega TV

V. Termin i miejsce:

Połczyn-Zdrój, Park Zdrojowy przy Pijalni Wody “Joasia” (start i meta) 19.06.2021 r.
(sobota)
Bieg główny - 10 km godz. 14:00

VI. Biuro zawodów i odbiór pakietów:

Biuro zawodów czynne będzie:

18.06.2021 r. (piątek) – Informacja Turystyczna, Galeria CK w Połczynie-Zdroju,
wejście od ulicy Kościuszki, w  godz. 10:00 - 18:00

19.06.2021 r. (niedziela) - w dniu zawodów pod Pijalnią wody “Joasia” okolicach
startu/mety w godz. 9:00 - 13:45.
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VII. Zasady uczestnictwa:

1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu
przy pomocy formularza zgłoszeniowego oraz podpisze oświadczenie o biegu na
własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

2. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.
3. Zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze

pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów, z ich podpisem.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji
Biegu Borków oraz dokumentowania zawodów.

5. Uczestnicząc w biegu respektuję i wcielam w życie zdrowe współzawodnictwo
i zasady fair play.

VIII. Uczestnictwo i opłaty oraz sprawy organizacyjne:

1. Rejestracja oraz dokonanie wpłaty traktowane jest jako przyjęcie warunków
regulaminu zawodów.

2. Zapisy trwają do 17 czerwca 2021 r. na stronie www.biegnijmy.pl/zapisy, a także
w dniach od 18 do 19 czerwca w biurze zawodów do godziny 13:45.

3. Opłata za uczestnictwo wynosi:
- do 17.06 do godz. 23:59 – opłata 25 zł
- od 18 do 19.06 (w biurze zawodów) – opłata 35 zł

4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów i wypełnić
formularz zgłoszeniowy. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument
potwierdzający tożsamość.

5. Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej.
6. Organizator ogłasza limit startujących na 200 osób (opłaconych).
7. Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Centrum Kultury

w Połczynie-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 54, nr konta: 06 8577 0005 0010 5385
2000 0010. W tytule wpłaty prosimy podać: “BIEG BORKÓW 2021, NAZWISKO,
IMIĘ, DATĘ URODZENIA”.

8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
9. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, pamiątkowy medal.

IX. Trasa:

Dystans: 10,3 km po mieszanej, górzystej trasie, w tym leśnych szlakach, szutrach
i częściowo asfalcie (na 3, i 6 km ustawione zostaną punkty odżywiania - woda
mineralna niegazowana). Link do trasy:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Tov3bDS3CQKSUeRCY07pdwa1
WaGz71je&ll=53.75071114518161%2C16.069384803065088&z=14

http://www.biegnijmy.pl/zapisy
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Tov3bDS3CQKSUeRCY07pdwa1WaGz71je&ll=53.75071114518161%2C16.069384803065088&z=14
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Tov3bDS3CQKSUeRCY07pdwa1WaGz71je&ll=53.75071114518161%2C16.069384803065088&z=14
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X. Pomiar czasu:

1. Elektroniczny pomiar czasu obsłuży firma iNet Technology Mariusz Kołodziejczyk,
ul. Polna 7/29,78-200 Białogard.

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa,
którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien
przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz na starcie biegu
znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika
w danym punkcie.

3. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz
kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto,
liczonego od chwili strzału startera);

4. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią
mety.

5. Każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany
na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny.

XI. Nagrody:

1. Za zajęcie 1-3 kobiet i mężczyzn w kategorii OPEN – puchary, nagrody finansowe,
według schematu:  1 miejsce: 500 zł; 2. miejsce: 300 zł; 3. miejsce: 200 zł.

2. Za zajęcie 1-3 najlepsza zawodniczka i zawodnik z Gminy Połczyn-Zdrój w kategorii
OPEN, puchary lub statuetki.

3. Wśród pozostałych zawodników rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody
ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów.

4. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal, baton, numer startowy, agrafki,
chip pomiarowy.

5. Każdy uczestnik biegu otrzyma posiłek regeneracyjny (danie regeneracyjne, owoce,
napój ufundowany przez sponsora Browar Połczyn-Zdrój, wodę).

6. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach wiekowych:
Kobiety             Mężczyzn
16 – 19               16 – 19
20 – 29               20 – 29
30 – 39               30 – 39
40 – 49               40 – 49
50+                     50 – 59

60 – 69
70+

XII. Zasady bezpieczeństwa związane z SARS-CoV-2:

1. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim
Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz
przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów
odżywczych.
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2. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych
Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów
z obowiązku stosowania się do jego treści.

3. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

4. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu
maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.

5. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii
w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą
robić to na własne ryzyko.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie wirusem
SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za
naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

7. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę.
8. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze

zawodów oraz toaletach).
9. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy

zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny. Z obowiązku utrzymania dystansu
dystansu wyłączeni są: - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia);
- osoby wspólnie mieszkające; - osoby niepełnosprawne; osoby, które zasłaniają usta
i nos.

10. Zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania
1,5-metrowego dystansu.

11. Na trasie będą się znajdować punkty odżywcze na których zawodnik może pobrać
samodzielnie wodę w butelce 0,5l.

12. Do zachowania procedur Organizator powoła kierownika ds. bezpieczeństwa, do
którego poleceń należy się stosować.

13. Każdy uczestnik biegu musi wypełnić oświadczenie o następującej treści:
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia
wirusem COVID - 19 podczas zawodów organizowanych 19 czerwca 2021 roku
w Połczynie-Zdroju pod nazwą “Bieg Borków”. Oświadczam, że zapoznałem/łam się
z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego
obowiązującymi podczas trwania tych zawodów i zobowiązuję się do ich
przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła w stosunku do organizatorów
wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID-19. Jednocześnie
oświadczam, że:

1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia
koronawirusem,
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną
koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.

Uwaga !!!
Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden
z objawów: - kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:
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- udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na
Terenie zawodów;

- powiadomić o tym fakcie Organizatora;
- skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą

dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590.

XIII. Dane osobowe, dodatkowe oświadczenia i rozpowszechnianie wizerunku:

1. Oświadczenie uczestnika o następującej treści: Zgadzam się z warunkami
uczestnictwa w wyścigu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo
w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się
z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że
należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Organizator (Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju) i wszystkie osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu
nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody
rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za
wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych
osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców
w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych
w niniejszym formularzu przez Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju z siedzibą
ul. Wojska Polskiego 54, 78-320 Połczyn-Zdrój, w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Biegu, prowadzenia promocji wydarzenia oraz informowania
o okazjach lub wydarzeniach.

2. Ogólna klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju jest Administratorem Twoich danych
osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych pod e-mailem iod@ckpolczyn.pl; lub pisemnie na adres ul. Wojska
Polskiego 54, 78-320 Połczyn-Zdrój.
2. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy
przetwarzać Twoje dane:
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a) W celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia VI Biegu Borków
Połczyna-Zdroju, prowadzenia promocji wydarzenia oraz informowania o okazjach
lub wydarzeniach na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
b)W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
3. Prawo do sprzeciwu
a) W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje
dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich
danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
b)W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia promocji wydarzenia. Jeżeli
skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
4. Okres przechowywania danych
a) Twoje dane osobowe wynikające z wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego będą przetwarzane do końca bieżącego roku podatkowego.
b) Dane przetwarzane dla potrzeb promocji biegu oraz informowania o okazjach lub
wydarzeniach możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich
przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
5. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do uprawnienia startu
w zawodach.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie analizy formularza podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany,
z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane [podane w niniejszym formularzu].
Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na nadanie
numeru startowego, zakwalifikowanie do kategorii.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na
wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów nadania numeru
startowego, zakwalifikowania do kategorii odbywa się na podstawie udzielonej przez
Ciebie zgody.
8. Udostępnienie danych
Pani/Pana dane będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie
niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firmie realizującej zapisy
do biegu i usługi pomiaru czasu oraz opracowanie wyników biegu, firmie realizującej
utrwalanie wizerunku i prowadzeniu promocji wydarzenia.
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3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom
współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku.

4. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
i bilbordach, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, publikowanie zdjęć
uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

XIV. Postanowienia końcowe:

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii

zawodników.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników

Biegu. Jednocześnie informuję, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

6. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.


