Regulamin zawodów
Organizator
Organizatorem Biegu UP na 5 jest:
1. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
2. Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Data i miejsce wydarzeniaData: 15.05.2019 r., godzina 18:00
1. Ogród Saski

Cel wydarzenia
1. promocja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
2. organizacja wydarzenia sportowego zachęcającego do zdrowego trybu życia, aktywnego
wypoczynku i rekreacji,
3. propagowanie aktywności fizycznej jako formy spędzania wolnego czasu,
4. sportowa rywalizacja w duchu zasad fair play,
5. połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem,
6. promocja i popularyzacja biegania

Program wydarzenia
14.05. 2019 r. 18:00-20:00 - biuro zawodów sala konferencyjna w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (pok. 308)
15.05.2019 r. (ogród saski)
16:00 – otwarcie biura zawodów (możliwość dokonania zapisu na Bieg UP na 5 do godziny 17:30 w
miarę dostępności miejsc)
17:45 – zamknięcie biura zawodów
18:00 – start biegu

Trasa i dystans
Bieg – ok. 5 km
1. Przebieg trasy: START/META w okolicach muszli . Dokładna mapa zostanie opublikowana po
dokładnym wyliczeniu trasy. Trasa będzie prowadzić po kostce, ścieżkach gruntowych;
2. Limit czasu wynosi 1 godz. (słownie: jedna godzina). Powyżej limitu czasu zawodnicy nie będą
klasyfikowani;
3. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących
funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu
przez odpowiednie służby;
4. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Biegu UP na 5 zobowiązani są do opuszczenia
trasy, zdjęcia numeru (numer można zachować na pamiątkę) i zgłoszenie tego faktu
Organizatorowi. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie
stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego;
5. Zawody odbędą się na 2 pętlach – zawodnicy są zobowiązani liczyć samodzielnie okrążenia;
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od
niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe;
7. Będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu (liczony czas netto).

Punkty odżywiania. Na trasie nie przewiduje się punktów odżywiania.
Punkty medyczne – Karetka na Mecie/Starcie.
Depozyt – Depozyt będzie znajdował się w pobliżu biura zawodów.

Uczestnictwo
W Biegu UP na 5 mogą brać udział wszystkie osoby, które:
1. są pełnoletnie (w dniu biegu mają ukończone 18 lat),
2. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego zgodnie z instrukcją zawartą na stronie
internetowej imprezy potwierdzając znajomość Regulaminu i akceptując go, podpiszą
oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają
zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach
promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
3. dokonają opłaty wpisowej oraz odbiorą pakiety startowe,
4. jest możliwość odebrania pakietu startowego przez osobę trzecią. W takim wypadku warunkiem
odbioru pakietu startowego jest przedstawienie:
1. w dniu biegu będzie czynny magazyn depozytów. Organizator nie odpowiada za rzeczy
pozostawione na terenie zawodów, a ponadto za złożony depozyt w przypadku zagubienia
numeru startowego,
2. zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z toalet,
3. limit uczestników: 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników po
wcześniejszej oficjalnej informacji.

Zapisy i wpisowe
Aby dokonać zgłoszenia na Biegu UP n 5 należy:
1. wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie (elektroniczne zapisy przyjmowane są do dnia
12.05.2019 r. (piątek) włącznie w miarę dostępności miejsc, jeśli będą miejsca dostępne po tym
terminie, będzie możliwość zakupu pakietu w dn. 15.05.2019 r. do godziny 17:30 w Biurze
zawodów – w tej sytuacji Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego),
2. podpisać oświadczenie o stanie zdrowia oraz zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz
imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji
imprezy i dostarczyć je organizatorowi najpóźniej do 15.05.2019 r. do godziny 17:30
3. uiścić opłatę wpisową (potwierdzeniem uiszczenia opłaty wpisowej jest nadanie numeru
startowego na liście startowej obok nazwiska, brak opłaty skutkuje niedopuszczeniem do startu
w zawodach),
4. opłata wpisowa nie podlega zwrotowi,
5. niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również
udział w zawodach bez weryfikacji w Biurze zawodów (z numerem startowym innej osoby).

Opłata wpisowa Biegu UP na 5 wynosi:
* do dnia 12.05.2019 r. – 20 zł,
* w dniu zawodów – w biurze 30 zł,

O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora. Rejestracja przy braku
dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego. Raz wniesiona opłata startowa
nie podlega zwrotowi.

Świadczenia
W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
1.
2.
3.
4.

prawo wzięcia udziału w Biegu UP na 5;
zestaw startowy (numer startowy, pamiątkową chustę, wodę,),
zwrotny chip,
upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (medal), przy czym otrzymuje go tylko
Uczestnik, który dotrze do mety;
5. podstawową opiekę medyczną,
6. prawo pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w depozycie (regulamin depozytu będzie
dostępny na miejscu w dniu zawodów

Klasyfikacja uczestników

Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na
kontrolnym punkcie pomiaru czasu (zgodnie z ilością pętli) oraz na punkcie zlokalizowanym na
mecie.
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe zgodnie z zaleceniami Organizatora:
koszulka.
Oficjalnym czasem zawodnika na zawodach jest czas netto.
Klasyfikacja będzie prowadzona wg podziału:
1. Open kobiet i mężczyzn – nagradzane miejsca I-III
2. Student kobiet i mężczyzn - nagradzane miejsca I-III*
*Warunkiem przypisania do kategorii student jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej w biurze
zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowych wyróżnień po wcześniejszej oficjalnej
informacji.

Uwaga! Warunkiem zarejestrowania przypisanego do zawodnika chipa na punkcie pomiaru czasu
jest jego poprawne założenie przy bucie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie
zarejestrowanie zawodnika na punkcie pomiaru czasu z powodu źle założonego chipa.

Bezpieczeństwo i informacje techniczne.
1. Organizator dołoży wszelkich starań, by w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć trasę,
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdjęcia z trasy Uczestnika, którego stan zdrowia wymaga
opieki medycznej lub postawa i zachowanie zagraża innym Uczestnikom zawodów,
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na miejscu wydarzenia,
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się
w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu a także podejmującemu
jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz
przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia,
5. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie,
6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze biegu,
Informacje techniczne
1. Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich norm związanych z ochroną
przyrody, ekologią, porządkiem.
2. Pomiar czasu będzie prowadzony metodą elektroniczną, chip musi być zamontowany w taki
sposób, aby nie był zasłonięty i była możliwość dokonania jego odczytu.
3. Dla zawodników będzie udostępniony depozyt – jednocześnie informujemy, że Organizator nie
odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (pieniądze, kosztowności, dokumenty itd.)
Wizerunek
Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego utrwalonego wizerunku
w następujących formach:

1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej
formie,
2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono
wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego
udziału w imprezie,
3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach
społecznościowych, na plakatach i bilbordach,
7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
8. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w duathlonie w postaci zdjęć z trasy,
9. publikowanie przez Organizatorów, sponsorów oraz oficjalnych partnerów utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wizerunku w relacjach z imprezy, a także we wszelkich materiałach
promocyjnych w tym zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach i mediach
społecznościowych.

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia i promocji (w zakresie wizerunku) imprezy, w tym przyznania wyróżnień.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów obejmuje także publikację
imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje lub klubu, który
reprezentuje, celem opublikowania listy startowej a także wyników Biegu UP na 5, w którym
startował.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie
z zasadami określonymi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile
pozwalają na to przepisy prawa a także przenoszenia danych; do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie
danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub szczególnej (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.. Organizator oświadcza, że dane nie będą podlegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych,
uniemożliwia udział w zawodach.

Reklamacje
1. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu zawodów Biegu UP na 5 należy składać w formie
pisemnej wraz z odwołaniem do punktu regulaminu, który został złamany oraz uzasadnieniem w
terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych po zakończonej imprezie (decyduje termin
wpłynięcia) do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
z dopiskiem „Biegu UP na 5 – Reklamacja”,
2. reklamacje po terminie nie będą rozpatrywane,

3. reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
4. decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

Podsumowanie
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zawodów.
2. ostateczna i wiążąca interpretacja zapisów niniejszego regulaminu zawodów Bieg UP na 5
przysługuje Organizatorowi – pytania odnośnie regulaminu kierować można przez adres
e-mail: biegupna5@gmail.com
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
MAPA TRASY BIEGU

