„Super Paka dla Dzieciaka”
Bieg Mikołajkowy oraz Nordic Walking
REGULAMIN

ORGANIZATOR
1. Fundacja Imperium Sportu.
2. Urząd Gminy Porąbka.
CELE
1. Cel charytatywny: zbiórka funduszy na zimowe ubrania, prezenty i cudowne święta dla Dzieci
z fundacji.
2. Promocja sportu wśród lokalnej społeczności, a zwłaszcza rodzin i dzieci.
3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.
4. Promocja gminy Porąbka i jej walorów jako miejsca przyjaznemu do uprawiania wszelakich
sportów w tym biegania.
5. Aktywizacja mieszkańców Porąbki i miast Podbeskidzia do czynnego uprawiania sportu.
6. Promocja idei wolontariatu.
TERMIN, MIEJSCE, LICZBA UCZESTIKÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8 grudnia 2018 - sobota
16:00 Start Dzieci 1km 17:00 -Bieg Główny 17:05 – NORDIC WALKING
16:00 – 19.00 – Jarmark Świąteczny
Centrum gminy Porąbka,
Liczba uczestników: 500 osób, 100dzieci.
Trasa wg załączonej mapy.
PLAN MINUTOWY:

SOBOTA BIEG i NORDIC WALKING
13:00 - Otwarcie biura zawodów.
15:50 – Rozgrzewka dla dzieci
16:00 - Start dzieci na 1km (na bieg dzieci biuro zawodów wydaje pakiety tylko do godziny 15:30).
16:30 - Wydanie ostatniego pakietu i zamknięcie biura zawodów.
16:45 - Oficjalna rozgrzewka przed biegiem.
17:00 - Start biegu.
17:05 - Start Nordic Walking.
17:17 - Planowane przywitanie pierwszego zawodnika biegu.
18:30 - Zamknięcie trasy zawodów.

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW na bieżąco po otrzymaniu wyników
PLAN ATRAKCJI ŚWIĄTECZNYCH
15:30 - Występ zespołu i śpiewanie świątecznych piosenek.
15:40 - Powitanie i otwarcie Jarmarku świątecznego.
15:45 - Oficjalne otwarcie imprezy przez Wójta Gminy Porąbka.
16:30 –18:00 - Kids Arena w Sali szkoły.
17:45-18:45 - Kolędowanie na scenie.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegu oraz Nordic Walking mogą uczestniczyć zarówno dorośli jak i dzieci powyżej 16 r.ż.
z tym, że:
- dzieci 16+ za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna
2. Dzieci poniżej 16 r.ż. bieg na 1km o godzinie 16:00 za zgodą opiekuna (uwaga ! Dzieci
poniżej 6r.ż. tylko pod opieką rodziców-bieg z rodzicem)
3. W biegu i marszu może wziąć udział każdy, kto nie posiada przeciwwskazań ze strony lekarza
4. Osoby startujące, zarówno dorośli jak i dzieci otrzymają numer startowy z chipem i są
zobowiązani do jego przypięcia i biegu z nim
5. Każdy z uczestników powinien mieć na czas biegu lub marszu ubrane odpowiednie obuwie
oraz strój sportowy, w miarę możliwości czołówkę.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do odebrania pakietu startowego po wcześniejszym
uiszczeniu opłaty startowej w wysokości podanej przez organizatora. Biuro zawodów od 13:00 –
16:30
7. Limit czasowy 90 minut.
ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia odbywać się będą poprzez stronę dostartu.pl
2. Zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów jeśli nie zostanie wyczerpany limit
zawodników przez zapisy internetowe.
3. Gwarancją miejsca w biegu jest zapis i wykonana opłata startowa.
4. Opłaty startowe:
Bieg oraz Nordic Walking: 35zł dorośli i dzieci 16 + / 15 zł dzieci do lat 16.
5. Limit uczestników wynosi 500 osób bieg główny, 100 osób bieg dzieci.
6. Opłata za start dokonywana ze strony zapisów przez system płatności tpay.com lub na konto
Fundacji Imperium Sportu
nr.k35 1910 1048 2789 2463 6139 0001
Fundacja Imperium Sportu Al. A. Frycza Modrzewskiego 20 43-300 Bielsko-Biała
7. Wydawanie pakietów startowych:
8.12.2018, godzina 13:00– 16:30, dla biegu dzieci od 13:00-15:30 Gminny Ośrodek Kultury Porąbka,
ul. Rynek 22.

NAGRODY
1. Medal dla każdego uczestnika
2. Nagrody za bieg i nordic walking

a. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3.
b. Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca 1 – 3. Nagrodzeni w kategorii
generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

mężczyźni:

kobiety:

16-29 lat

16-29 lat

30-39 lat

30-39 lat

40-49 lat

40-49 lat

50-59 lat

50-59 lat

Pow. 60 lat

Pow. 60 lat

ŚWIADCZENIA
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu w tym karetka typu P oraz ratownicy
medyczni wg zapotrzebowania rozlokowani zarówno na trasie jak i miejscu start/meta.
2. Organizator, przy współpracy z Policją, Ochotniczą Strażą Pożarną, Pogotowiem
Ratunkowym zapewnia bezpieczeństwo podczas trwania biegu.
3. Na terenie miasteczka biegowego oraz trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz palenia i
spożywania wyrobów alkoholowych oraz przebywania osób pod jego wpływem.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Trasa oznaczona co 1km.
2. W newralgicznych miejscach będą stać służby informacyjne biegu oraz medyczne.
3. Przed pierwszym zawodnikiem będzie jechał pilot, za ostatnim zawodnikiem będzie jechał
pojazd oznaczający koniec wyścigu oraz karetka pogotowia.
4. Obowiązkiem zawodników jest poruszać się po wyznaczonych trasach oraz przestrzegać
limitu czasowego.
5. Naruszenie tych zasad powoduje dyskwalifikację zawodnika oraz zobowiązuje go do
poruszania się zgodnie z prawem o ruchu drogowym poza wyścigiem.
6. Zawodnicy proszeni są o zachowanie czystości na trasie biegu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie imprezy.
2. Osoby trzecie mogą odebrać zapisanemu zawodnikowi pakiet startowy pod warunkiem
dostarczenia okazania dowodu tożsamości i posiadania oświadczenia od biegacza.
3. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
4. Ostateczna interpretacja oraz rozstrzyganie spraw nie ujętych w Regulaminie spoczywa na
organizatorze.

Załącznik do regulaminu nr. 1
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Imperium Sportu z
siedzibą w Bielsku wpisana do Rejestru KRS:0000609117, swoich danych osobowych w postaci:
a) imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty
elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach Bielska Dycha,
które odbędą się w dniu 30 września 2018 r.
b) imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych,
radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów
opisanych w lit. a) powyżej,
c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Fundację informacji dotyczących
zawodów opisanych w lit. a) powyżej.
Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że:
1. Administratorem jego danych osobowych jest Fundacja Imperium Sportu z siedzibą w BielskuBiałej przy ul.Frycza Modrzewskiego 20,
2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a
ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów.
3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji zawodów I Bielska Dycha.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i
partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.
5. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw
pozaunijnych będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania
do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich
zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz
uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu:
Fundacja Imperium Sportu ul. Frycza Modrzewskiego 20, Bielsko-Biała 43-300
6. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2028 roku.
7. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do
uczestnictwa w zawodach.

8. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie
przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1].
10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie,
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
11. Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża
zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach
promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak
również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji
zawodów;
[1] Uprawnienie to przysługuje od 25 maja 2018 r. (data obowiązywania Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych).

