Regulamin I Biegu Chrząszcza
ORGANIZATOR

Stowarzyszenie "Chrząszczowy Gród"
ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn
tel. (84) 68 21 060
e-mail: mdk@szczebrzeszyn.pl
WSPÓŁORGANIZATORZY

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
MSPN Roztocze Szczebrzeszyn

PATRONAT HONOROWY

Burmistrz Szczebrzeszyna Henryk Matej
ZAPISY I REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Time2GO
21-500 Biała Podlaska ul. Kościuszki 12/14 m 20
Sławomir Bańbura – 533 502 002
email – slawek.banbura@gmail.com
CEL IMPREZY

Promocja Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
Promocja walorów turystycznych Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
Promocja Roztocza
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy
sportu i rekreacji;
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
PROGRAM

Godz. 8:00 - 10:30 – otwarcie Biura Zawodów, weryfikacja zgłoszeń i odbiór pakietów
startowych (Biuro Zawodów - Rynek Miejski)
Godz. 10:45 – odprawa techniczna
Godz. 11:00 – start biegu
Godz. 15: 00 – dekoracja zawodników

TERMIN, DYSTANS, LIMIT CZASU

Start biegu odbędzie się w sobotę 17 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00, z Rynku w
Szczebrzeszynie.
Dystans: 25 km
Trasa I Biegu Chrząszcza prowadzi z Rynku w Szczebrzeszynie (start – meta)
następnie krótkimi odcinkami asfaltu i dróg polnych w kierunku wąwozów lessowych
- Piekiełko Szczebrzeskie – kierunek Szperówka, powrót na metę
Trasa będzie oznaczona biało-czerwonymi wstążkami umieszczonymi po prawej
stronie trasy, dodatkowo będzie oznakowana znakami pionowymi.
Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 5 godzin.
Niezmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu.
Na trasie biegu przewidziane są punktów odżywcze (woda, owoce).
Na trasie mogą się znajdować punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie
wcześniej publikowane.
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym
jest: - folia NRC,
- naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z
numerem podanym na zgłoszeniu,
- kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,
- na starcie do biegu minimum 200 ml napoju.
UCZESTNICTWO

Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 17.08.2019r.
ukończy 18 lat.
Zawodnicy zgłaszając się do biegu, osobiście podpisują oświadczenie, że startują w
nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania lekarskie
uniemożliwiające udział w długodystansowym biegu.
Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście
odbierają pakiet startowy.
Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym
zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności Zawodnika lub braku
pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.
ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 03 sierpnia 2019 roku drogą elektroniczną
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.Time2go.pl/#zapisy
lub pod bezpośrednim linkiem https://dostartu.pl/i-biegu-chrzaszcza-v3441.pl.html
Opłata startowa wynosi 40 zł.
Opłatę za bieg można wnieść online ( Blue Media) za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego w trakcie zgłoszenia.
Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący: 200 uczestników (180 z zapisów + pula
Organizatora)
Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz
wniesionej opłaty na innego uczestnika.
O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata.
Osoby, które nie uiszczą opłaty startowej do dnia 03 sierpnia 2019 roku (data wpływu)
zostaną usunięte z listy startowej.
Uczestnicy, którzy dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłaty startowej mają
zapewniony pakiet startowy (m.in. numer startowy ,ubezpieczenie od nieszczęśliwych
wypadków, napoje na trasie i mecie biegu, posiłek regeneracyjny, opiekę medyczną,
okolicznościowy medal i gadżet sportowy).
KLASYFIKACJE

W biegu obowiązywać będzie klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn, oraz klasyfikacje
wiekowe kobiet i mężczyzn:






18 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 +

Jeżeli zawodników zgłoszonych w danej kategorii wiekowej, będzie mniej niż 6 osób,
kategoria będzie łączona z niższą.

NAGRODY

Za zajęcie miejsc I –III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn – statuetki,
nagrody rzeczowe.

Za zajęcie miejsc I –III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn– statuetki,
nagrody rzeczowe.
Zawodnicy nagrodzeni w kategorii Open nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania zawodnikom nagród specjalnych.
UWAGI ORGANIZACYJNE

Limit uczestników ograniczony jest do 200.
W biegu każdy ma obowiązek wystartować z numerem startowym przydzielonym
przez organizatora umieszczonym z przodu - powyżej pasa, chip jednorazowy
umieszczony na numerze startowym.
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z
obecnością lub uczestnictwem w biegu.
Organizator oświadcza, że nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, od wypadku, odniesienia obrażeń,
śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w
imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Organizator zapewnia
ubezpieczenie NNW dla Uczestnika biegu.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie
do przepisów ruchu drogowego, zasad zachowania na jezdni, terenach leśnych
(wąwozy lessowe), polnych oraz kodeksu cywilnego (szczególnie: wszystkich
obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb porządkowych
zabezpieczających bieg, zawodnicy obowiązani są przemieszczać się prawą stroną
trasy, zabrania się zaśmiecania oraz niszczenia przyrody.
Organizator zapewnia; opiekę medyczną, punkty odżywcze na trasie.
Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy,
zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia
bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości
zwrotu wpisowego.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie "Chrząszczowy Gród”,
ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. (84) 68 21 060.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu realizacji I Biegu
Chrząszcza organizowanego w Szczebrzeszynie w dniu 17 sierpnia 2019 r.
3. Udział w konkursie w jest dobrowolny. W celu realizacji konkursu niezbędne jest podanie
danych osobowych w postaci : imię, nazwisko, nr tel. PESEL, data urodzenia, adres e-mail.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy i wciskając przycisk ZAPISZ , wyrażają Państwo
zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych kategorii danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez
okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu, a po tym czasie przez okres
wskazany w przepisach prawa.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
ze Stowarzyszeniem przetwarzają dane osobowe.
7. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do
momentu jej wycofania.
8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

