IX BIEG IM. PAWŁA LORENSA
Otwarte Mistrzostwa Tychów
w biegu na 10 km
REGULAMIN
I. CEL IMPREZY
1. Upamiętnienie zasług Pawła Lorensa dla tyskiej lekkiej atletyki.
2. Popularyzacja biegania jako uniwersalnych form aktywności fizycznej dla każdego.
3. Promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu.
II. ORGANIZATORZY
1. Klub biegacza 40-latek Tychy
Dyrektor biegu:
Jacek Nitka tel. 606 922 751
Sprawy organizacyjne:
Jerzy Plewniak jerzyplewniak@wp.pl
2. Współorganizatorzy:
- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach
- MOSiR Tychy
III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się 17 marca 2019 roku.
2. Miejsce startu: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, Tychy.
3. Biuro zawodów, szatnie, start i meta usytuowane będą na terenie kompleksu sportowego
MOSiR przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.
4. Depozyt znajdował się będzie przy biurze zawodów i będzie czynny w dniu 17.03.2019 r.
w godz. 9.00 - 12.30. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem
numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę
5. Godzina startu biegu głównego 11.00
6. Długość trasy 10 km.

7. Charakterystyka trasy: Trasa płaska, bardzo szybka, nawierzchnia: utwardzone ścieżki
i asfalt (ok. 20%).
8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w innych uzasadnionych
przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy.
9. Elektroniczny pomiar czasu.
IV. UCZESTNICTWO
1. W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat do dnia zawodów.
2. Uczestnicy biegu dokonując rejestracji oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych oraz startują na własna odpowiedzialność.
3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków
niniejszego regulaminu
4. Opłata startowa za uczestnictwo w biegu wniesiona do dnia 08.03.2019 r. wynosi:
● 50 zł bez koszulki
● 70 zł z koszulką techniczną
6. Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie przelewu online dostępnego przy rejestracji.
7. Uczestnik zostaje umieszczony na liście startowej po zaksięgowaniu opłaty startowej.
8. Ustala się limit startujących na 500 osób.
9. Dopuszcza się przepisanie pakietu startowego na inną osobę do dnia 8.03.2019 pod
warunkiem posiadania podpisanego oświadczenia od osoby odstępującej pakiet, oraz
wniesienia opłaty 10,00 zł za obsługę.
10. W ramach IX biegu Pawła Lorensa rozegrane zostaną również bezpłatne biegi dziecięce.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie internetowej: www.spla.com.pl do dnia 8.03.2019 r.
2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu startu, w biurze zawodów
w godzinach 9.00 – 10.45
VI. PAKIET STARTOWY
W ramach pakietu zawodnik otrzymuje:
● profesjonalny pomiar czasu
● obsługę wyniku online
● pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg)
● ciepły posiłek po zawodach
● napoje zimne i ciepłe (kawa , herbata)

VII. NAGRODY I KLASYFIKACJE
1. Za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn, w biegu głównym,
przewidziane są puchary lub statuetki oraz nagrody.
2. Kategorie wiekowe:
Kobiety

Mężczyźni

do 39 lat
40-49 lat
50+

do 29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat
70+

3. Najlepsza Mieszkanka Tychów i Najlepszy Mieszkaniec Tychów
4. Najstarsza i Najstarszy uczestnik, którzy ukończą dystans 10 km
VIII. PROGRAM ZAWODÓW
9.00 - 10.45
11.00
ok. 12.15
12.30

Biuro zawodów
Bieg Główny 10 km
Biegi dziecięce
Poczęstunek, rozdanie nagród i zakończenie.
IX. POSTANOWIENA KOŃCOWE

1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
3. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
4. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą
dyskwalifikacji.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego ostatecznej
interpretacji.

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ
/WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/
Nazwisko……………………..............
Imię………….....….......………………
Dataurodzenia…………………………
Adres mailowy/tel……………………
Miasto/KLUB …………………………………………………
Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości,
że udział wiąże się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam, że
startuję na własną odpowiedzialność w zawodach „IX Bieg Pawła Lorensa” Zapoznałem się z
regulaminem zawodów i przyjmuję oraz akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami
w regulaminie zawodów.
data ....................... czytelny podpis ...............................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Promocji
Lekkiej Atletyki z siedzibą w Tychach (dalej: „SPLA”), wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń
prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000359679, 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 „IX Bieg Pawła
Lorensa”, które odbędą się w dniu 17 marca 2019 r.
b) imienia, nazwiska oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych
i w formie drukowanej w związku z uczestnictwem w zawodach „IX Bieg Pawła Lorensa”
c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez SPLA informacji dotyczących
zawodów „IX Bieg Pawła Lorensa”
Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, że:
1.Administratorem jego danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki
z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Sikorek 2.
2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody,
a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów „IX bieg Pawła Lorensa”.
3. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji zawodów „IX Bieg
Pawła Lorensa”.
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:
Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Sikorek 2.
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 jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
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.

