REGULAMIN 22. BIEGU OLKA
[XXII OGÓLNOPOLSKI ULICZNY BIEG
im. E. WOJCIECHOWSKIEGO „OLKA”]
1)

Cel
1. Upamiętnienie postaci Edmunda Wojciechowskiego – działacza sportu Ludowych Zespołów Sportowych
na Ziemi Wyrzyskiej.
2. Upamiętnienie postaci Aleksandra Napierały – lekarza pediatry, opiekuna medycznego stowarzyszeń
sportowych w Gminie Wyrzysk.
3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywnego wypoczynku i integracja różnych grup
wiekowych.
4. Promocja Gminy Wyrzysk.
5. Realizacja kalendarza imprez sportowych.

2)

Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku
ul. Plac Wojska Polskiego 19
89-300 Wyrzysk
tel.: 67 255 90 89
e-mail: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl
Beata Borowczak – Dyrektor Biegu/Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku
e-mail: kierownik@osirwyrzysk.pl
tel.: 607 343 543
Wacław Bąk – Sędzia Główny
tel.: 663 621 334

3)

Partnerzy
1. Gmina Wyrzysk.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku.
3. Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy „Łobzonka”.
4. OSP z Gminy Wyrzysk.
5. Komisariat Policji w Wyrzysku.
6. Straż Miejska w Wyrzysku.

4)

Termin i miejsce
1. 22. Bieg Olka odbędzie się 11 czerwca 2022 r. drogami Gminy Wyrzysk począwszy od Stadionu
Miejskiego (ul. Parkowa 11).
2. Start do biegu głównego nastąpi o godz. 10:00 na Stadionie Miejskim w Wyrzysku (ul. Parkowa 11).
3. Start i meta dla wszystkich biegów szkolnych znajduje się na Stadionie Miejskim w Wyrzysku (ul.
Parkowa 11).
4. Biuro zawodów znajduje się na Stadionie Miejskim w Wyrzysku (ul. Parkowa 11).
5. Biuro zawodów będzie czynne w dniu od godz. 7:45 do godz. 9:45.

5)

Trasa
1. Trasa biegu głównego prowadzi drogami polnymi, drogą gminną nr G129320P oraz drogą wojewódzką nr
242 o nawierzchni asfaltowej (Wyrzysk – Osiek nad Notecią – Wyrzysk). Długość trasy: ok. 12 km.
2. Na trasie znajdować się będą punkty z wodą.

6)

Pomiar czasu
1. W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
2. Pomiar czasu zostanie wykonany przy pomocy systemu chipów. Chip należy zamocować do buta (chip do
zwrotu na mecie).
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3. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego. Zgubienie numeru startowego
dyskwalifikuje zawodnika.
4. Chip zdejmujemy zaraz po biegu i zwracamy w biurze zawodów.
7)

Program imprezy
• 9:10 – uroczyste otwarcie,
• 9:30 – bieg szkolny dziewcząt rocznika 2012-2014 na dystansie ok. 400m,
• 9:40 – bieg szkolny chłopców rocznika 2012-2014 na dystansie ok. 400m,
• 10:00 – XXII Ogólnopolski Uliczny Bieg im. E. Wojciechowskiego „OLKA”,
• 10:05 – VIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Wyrzysk w Nordic Walking
(odrębny regulamin),
• 10:10 – bieg szkolny dziewcząt rocznika 2009-2011 na dystansie ok. 600m,
• 10:20 – bieg szkolny chłopców rocznika 2009-2011 na dystansie ok. 800m,
• 10:30 – bieg szkolny dziewcząt rocznika 2007-2008 na dystansie ok. 800m,
• 10:40 – bieg szkolny chłopców rocznika 2007-2008 na dystansie ok. 1000m,
• ok. 11:30 – dekoracja zwycięzców biegów szkolnych,
• ok. 12:00 – 3. Bieg Przedszkolaka (odrębny regulamin),
• ok. 12:15 – dekoracja zwycięzców biegu głównego oraz Nordic Walking.
8)

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia w biegach szkolnych
1. Podczas 22. Biegu Olka odbywać się będą biegi uczniów szkół podstawowych.
2. Prawo startu w biegach szkolnych mają uczniowie zgłoszeni przez szkołę lub indywidualnie (uczniowie
zgłoszeni indywidualnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców). Zgłoszenia szkoły podstawowej
powinno zawierać imienny wykaz uczniów potwierdzony przez dyrektora szkoły, który należy dostarczyć
w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 r. do organizatora biegów lub przesłać drogą
elektroniczną na adres osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl. Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia
ze szkół.
3. Uczniowie szkół podstawowych powinni posiadać podczas biegu kartki zawierające dane: imię i nazwisko,
szkoła, klasa. Kartkę na mecie odbiera sędzia.

9)

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia w biegu głównym
1. Uczestnikiem biegu mogą być kobiety i mężczyźni urodzeni w 2006 roku lub wcześniej, którzy nie mają
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, co muszą potwierdzić podpisując przed biegiem
stosowne oświadczenie.
2. Uczestnicy do lat 18 przedkładają pisemną zgodę rodzica/opiekuna w obecności przyjmującego zgłoszenie
do biegu (w biurze zawodów).
3. W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę dyskwalifikacji za używanie środków
dopingujących.
4. Zapisy na bieg główny będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej
www.biegnijmy.pl/zapisy oraz w biurze zawodów w dniu imprezy.
5. Po upływie terminu zgłoszeń elektronicznych tj. 20.05.2022 r. zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w
biurze zawodów w dniu 11.06.2022 r.
6. Organizator ustala limit zgłoszeń na 250 zawodników. Limit zgłoszeń w dniu zawodów wynosi 30
zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu nie będzie możliwości wzięcia udziału w biegu dla kolejnych
zawodników.
7. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
8. W biurze zawodów należy okazać dokument tożsamości oraz podpisać wymagane oświadczenia.
9. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
10. Wypełniając formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą
klauzulę:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
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wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. 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. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w
stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach.
Startujący przenosi swoje prawo do wizerunku w czasie trwania imprezy na organizatora (zdjęcia, nagrania filmowe,
wywiady itp.)
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy pn. „22. Bieg Olka”
organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.
Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcia udziału w imprezie „22. Bieg Olka”, która odbędzie
się w dniu 11.06.2022 r., oraz że startuję w niej dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.”.
11. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu
będzie ostateczna.
12. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
10)

Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (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 Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Wyrzysku, ul. Plac Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk (zwany dalej „Administratorem”).
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi
warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (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).
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika,
w tym do ich udostępnienia przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, w celu zamieszczania wyników
z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych,
internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjnoreklamowych wydawanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku. Ponadto, warunkiem
uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i
analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii
lub zapisu video.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np.
wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z
organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zawodników zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych. Administrator zapewnia zawodnikom realizację uprawnień zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
11)

Opłata startowa
1. Opłata startowa wynosi:
• 40,00 zł – zgłoszenie do biegu głównego i wpłata do dnia: 09.05.2022 r.
• 50,00 zł – zgłoszenie do biegu głównego i wpłata do dnia: 20.05.2022 r.
• 70,00 zł – zgłoszenie w biurze zawodów i wpłata w dniu imprezy: 11.06.2022 r.
2. Opłatę startową należy wpłacić na konto OSiR w Wyrzysku, ul. Plac Wojska Polskiego 19, 89-300
Wyrzysk: NBS BIAŁOŚLIWIE 60 8937 0007 0000 1948 2000 0010. W tytule przelewu należy podać
imię i nazwisko zawodnika, miejscowość i dopisek „22. Bieg Olka”.
3. W przypadku dokonania opłaty i niewystartowania w biegu głównym z przyczyn uczestnika, opłata
startowa nie będzie zwrócona.
4. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w biegu.
5. Zwolnieni z opłaty startowej są uczniowie szkół ponadpodstawowych (po okazaniu ważnej legitymacji
szkolnej) oraz zawodnicy, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 65 lat (wymagany dokument
tożsamości).

12)

Finansowanie
Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy
instytucje delegujące.

lub

13)

Klasyfikacja w biegach szkolnych im. A. Napierały
W biegach szkolnych będą prowadzone następujące klasyfikacje:
• klasyfikacja dziewcząt i chłopców szkół podstawowych klasy I-III – miejsca I-III,
• klasyfikacja dziewcząt i chłopców szkół podstawowych klasy IV-VI – miejsca I-III,
• klasyfikacja dziewcząt i chłopców szkół podstawowych klas VII i VIII – miejsca I-III.

14)

Klasyfikacja w biegu głównym
1. W 22. Biegu Olka będą prowadzone następujące klasyfikacje:
• klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn – miejsca I-III,
• klasyfikacja kobiet i mężczyzn zamieszkałych w Gminie Wyrzysk – miejsca I-III,
• klasyfikacja kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych – miejsca I-III:
Nazwa kategorii:
M16 i K16
M20 i K20
M30 i K30
M40 i K40
M50 i K50
M60+ i K60+

Przedział wiekowy:
16 – 19 lat
20 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 – 59 lat
60 lat i więcej

Roczniki:
2006 – 2003
2002 – 1993
1992 – 1983
1982 – 1973
1972 – 1963
1962 i starsze

2. O przynależności do kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
15)

Nagrody w biegach szkolnych
1. Uczestnicy biegów szkolnych otrzymują pamiątkowe medale (w miarę posiadanych możliwości
finansowych).
2. Zwycięzcy klasyfikacji dziewcząt i chłopców szkół podstawowych otrzymują dyplomy i nagrody
rzeczowe (w miarę możliwości organizatora).

16)

Nagrody w biegu głównym
1. Zawodnicy na miejscach 1-100 otrzymują pamiątkowy medal.
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2. Zawodnicy na miejscach od 101 wzwyż otrzymają medal Pocztą Polską.
3. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują statuetki (puchary) i w miarę posiadanych
możliwości nagrody.
4. Zwycięzcy w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują
dyplomy.
5. Zwycięzcy w klasyfikacji kobiet i mężczyzn zamieszkałych w Gminie Wyrzysk otrzymują dyplomy i w
miarę posiadanych możliwości nagrody.
6. Zwycięzcy nie mogą przenieść praw do nagród na osoby trzecie.
7. Zwycięzcy po otrzymaniu nagród będą zobowiązani pokwitować ich odbiór na protokole ze wskazaniem
czytelnie z imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
17)

Kary
1. Ukaranie zawodnika może nastąpić w przypadku:
• złamania regulaminu,
• naruszenia zasad fair play,
• umyślnej zmiany trasy,
• używania wulgarnych słów, ubliżania innym osobom.
2. Decyzja w sprawie zastosowania kary i jej formy należy do organizatorów biegu.

18)

Sprawy sporne
1. Każdemu zawodnikowi przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia protestu najpóźniej 15 minut po
zamknięciu mety.
2. Zgłoszenie wymaga wpłacenia kaucji na rzecz organizatora w wysokości 100,00 zł.
3. Kaucja zostanie zwrócona jedynie w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest.

19)

Postanowienia końcowe
1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Jednocześnie
informuje, 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.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegów. Decyzja personelu medycznego
dotycząca dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
3. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić
brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
4. Zawodnicy startujący w biegu mają obowiązek poruszać się po wyznaczonej trasie i przestrzegać zasad
ruchu drogowego.
5. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy
odpowiednich służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Wszyscy
uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do
wydawanych poleceń.
6. Brak numeru startowego podczas biegu jest niedozwolone i będzie skutkować dyskwalifikacją.
7. Zawodnicy bez numeru startowego będą usuwani z trasy przez sędziów i personel pomocniczy.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe i rzeczy zgubione w czasie trwania imprezy.
9. Organizator w miarę posiadanych możliwości honoruje uczestników biegu nagrodami.
10. Wyniki będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie www.osirwyrzysk.pl
11. Parking dla samochodów znajduje się na ul. Parkowej 8-11, na ul. Przy Stawie w Wyrzysku oraz na
Targowisku Miejskim w Wyrzysku.
12. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
13. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydujący głos ma organizator.
Regulamin
VIII Otwartych Mistrzostw
Gminy Wyrzysk w Nordic Walking
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1)

Cel
1. Popularyzacja nordic walking jako nowoczesnej, prozdrowotnej formy ruchu i sportu dla wszystkich.
2. Promocja Gminy Wyrzysk i Powiatu Pilskiego.
3. Realizacja kalendarza imprez sportowych.

2)

Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku
ul. Plac Wojska Polskiego 19
89-300 Wyrzysk
tel.: 67 255 90 89
e-mail: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl
Beata Borowczak – Dyrektor Biegu/Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku
tel.: 607 343 543
e-mail: kierownik@osirwyrzysk.pl

3)

Partnerzy
1. Gmina Wyrzysk.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku.
3. Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy „Łobzonka” Wyrzysk.
4. OSP z Gminy Wyrzysk.
5. Komisariat Policji w Wyrzysku.
6. Straż Miejska w Wyrzysku.

4)

Termin i miejsce
1. Mistrzostwa odbędą się 11 czerwca 2022 r. drogami Gminy Wyrzysk począwszy od Stadionu Miejskiego
(ul. Parkowa 11).
2. Start mistrzostw nastąpi o godz. 10:05 na Stadionie Miejskim w Wyrzysku (ul. Parkowa 11).
3. Start i meta dla mistrzostw znajduje się na Stadionie Miejskim w Wyrzysku (ul. Parkowa 11).
4. Biuro zawodów znajduje się na Stadionie Miejskim w Wyrzysku (ul. Parkowa 11).
5. Biuro zawodów będzie czynne w dniu mistrzostw od godz. 7:45 do godz. 9:45.

5)

Trasa
1. Trasa mistrzostw prowadzi drogami leśnymi i polnymi Gminy Wyrzysk. Długość trasy wynosi ok. 6,0 km.
2. Na trasie znajdować się będą punkty z wodą.

6)

Pomiar czasu
1. W mistrzostwach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
2. Pomiar czasu zostanie wykonany przy pomocy systemu chipów. Chip należy zamocować do buta (chip do
zwrotu na mecie).
3. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego. Zgubienie numeru startowego
dyskwalifikuje zawodnika.
4. Chip zdejmujemy zaraz po marszu i zwracamy w biurze zawodów.

7)

Program imprezy
• 9:10 – uroczyste otwarcie,
• 9:30 – bieg szkolny dziewcząt rocznika 2012-2014 na dystansie ok. 400m,
• 9:40 – bieg szkolny chłopców rocznika 2012-2014 na dystansie ok. 400m,
• 10:00 – XXII Ogólnopolski Uliczny Bieg im. E. Wojciechowskiego „OLKA”,
• 10:05 – VIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Wyrzysk w Nordic Walking
(odrębny regulamin),
• 10:10 – bieg szkolny dziewcząt rocznika 2009-2011 na dystansie ok. 600m,
• 10:20 – bieg szkolny chłopców rocznika 2009-2011 na dystansie ok. 800m,
• 10:30 – bieg szkolny dziewcząt rocznika 2007-2008 na dystansie ok. 800m,
• 10:40 – bieg szkolny chłopców rocznika 2007-2008 na dystansie ok. 1000m,
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8)

ok. 11:30 – dekoracja zwycięzców biegów szkolnych,
ok. 12:00 – 3. Bieg Przedszkolaka (odrębny regulamin),
ok. 12:15 – dekoracja zwycięzców biegu głównego oraz Nordic Walking.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia w mistrzostwach
1. Uczestnikiem marszu mogą być kobiety i mężczyźni urodzeni w 2006 roku lub wcześniej, którzy nie mają
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w marszu, co muszą potwierdzić podpisując przed marszem
stosowne oświadczenie.
2. Uczestnicy do lat 18 przedkładają pisemną zgodę rodziców/opiekuna w obecności przyjmującego
zgłoszenie do marszu (w biurze zawodów).
3. Zapisy na marsz będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej
www.biegnijmy.pl/zapisy oraz w biurze zawodów w dniu imprezy.
4. Po upływie terminu zgłoszeń elektronicznych tj. 20.05.2022 r. zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w
biurze zawodów w dniu 11.06.2020 r.
5. Organizator ustala limit zgłoszeń w dniu zawodów – 20 zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu nie
będzie możliwości wzięcia udziału w marszu NW dla kolejnych zawodników.
6. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową.
7. Numery wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, podpisaniu oświadczenia
oraz wniesieniu opłaty startowej.
8. Wypełniając formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą
klauzulę:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe które
wystąpią przed, w trakcie lub po mistrzostwach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. 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. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń
w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach.
Startujący przenosi swoje prawo do wizerunku w czasie trwania imprezy na organizatora (zdjęcia, nagrania filmowe,
wywiady itp.).
Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/am się z wszystkimi warunkami regulaminu
zawodów i wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy pn. „VIII Otwarte
Mistrzostwa Gminy Wyrzysk w Nordic Walking” organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.
Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w imprezie pn. „VIII Otwarte Mistrzostwa
Gminy Wyrzysk w Nordic Walking”, która odbędzie się 11.06.2022 r., oraz że startuję w niej dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność.”
9. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie marszu
będzie ostateczna.
10. Uczestników mistrzostw obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
9)

Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (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 Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Wyrzysku, ul. Plac Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk (zwany dalej „Administratorem”).
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2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi
warunek uczestnictwa w marszu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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).
3. Warunkiem uczestnictwa w marszu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika,
w tym do ich udostępnienia przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, w celu zamieszczania wyników
z marszu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych,
internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjnoreklamowych wydawanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku. Ponadto, warunkiem
uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i
analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii
lub zapisu video.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np.
wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie organizatora czynności związane z
organizacją i przebiegiem marszu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji marszu.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zawodników zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych. Administrator zapewnia zawodnikom realizację uprawnień zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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).
10)

Opłata startowa
1. Opłata startowa wynosi:
• 40,00 zł – zgłoszenie do marszu i wpłata do dnia: 09.05.2022 r.
• 50,00 zł – zgłoszenie do marszu i wpłata do dnia: 20.05.2022 r.
• 70,00 zł – zgłoszenie w biurze zawodów i wpłata w dniu imprezy: 11.06.2022 r.
2. Opłatę startową należy wpłacić na konto OSiR w Wyrzysku, ul. Plac Wojska Polskiego 19, 89-300
Wyrzysk: NBS BIAŁOŚLIWIE 60 8937 0007 0000 1948 2000 0010. W tytule przelewu należy podać
imię i nazwisko zawodnika, miejscowość i dopisek „Mistrzostwa Nordic Walking 2022”.
3. W przypadku dokonania opłaty i nie wystartowania w mistrzostwach z przyczyn uczestnika, opłata
startowa nie będzie zwrócona.
4. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w marszu.
5. Zwolnieni opłaty startowej są uczniowie szkół ponadpodstawowych (po okazaniu ważnej legitymacji
szkolnej) oraz zawodnicy, którzy w dniu mistrzostw będą mieli ukończone 65 lat (wymagany dokument
tożsamości).

11)

Finansowanie
Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy
instytucje delegujące.
12)

Klasyfikacje w mistrzostwach
1. W VIII Mistrzostwach Nordic Walking będą przeprowadzone następujące klasyfikacje:
• klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn – miejsca I-III,
• klasyfikacja kobiet i mężczyzn zamieszkałych w Gminie Wyrzysk – miejsca I-III.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

13)

Nagrody w mistrzostwach
1. Zawodnicy na miejscach 1-50 otrzymują pamiątkowe medale.
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2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują w miarę możliwości organizatora nagrody.
3. Zwycięzcy nie mogą przenieść praw do nagród na osoby trzecie.
14)

Kary
1. Ukaranie zawodnika może nastąpić w przypadku:
• złamania regulaminu,
• naruszenia zasad fair play,
• umyślnej zmiany trasy,
• używania wulgarnych słów, ubliżania innym osobom.
2. Decyzja w sprawie zastosowania kary i jej formy należy do organizatorów mistrzostw.

15)

Sprawy sporne
1. Każdemu zawodnikowi przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia protestu najpóźniej 15 minut po
zamknięciu mety.
2. Zgłoszenie wymaga wpłacenia kaucji na rzecz organizatora w wysokości 100,00 zł.
3. Kaucja zostanie zwrócona jedynie w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest.

16)

Postanowienia końcowe
1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników mistrzostw.
Jednocześnie informuje, 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 mistrzostwach.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie mistrzostw. Decyzja personelu medycznego
dotycząca dopuszczenia lub kontynuowania marszu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
3. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić
brak przeciwwskazań do udziału w mistrzostwach.
4. Zawodnicy startujący w mistrzostwach mają obowiązek poruszać się po wyznaczonej trasie.
5. Brak numeru startowego podczas mistrzostw jest niedozwolone i będzie skutkować dyskwalifikacją.
6. Zawodnicy bez numeru startowego będą usuwani z trasy przez sędziów i personel pomocniczy.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe i rzeczy zgubione w czasie trwania imprezy.
8. Organizator w miarę posiadanych możliwości honoruje uczestników mistrzostw nagrodami.
9. Wyniki będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie www.osirwyrzysk.pl.
10. Parking dla samochodów znajduje się na ul. Parkowej 8-11, na ul. Przy Stawie w Wyrzysku oraz na
Targowisku Miejskim w Wyrzysku.
11. Mistrzostwa odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydujący głos ma organizator.
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