BIEG CHARYTATYWNY „ZŁOTE KILOMETRY DLA KUBY”

REGULAMIN BIEGU
I ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu charytatywnego „ZŁOTE KILOMETRY dla Kuby” jest grupa
ROZBIEGANE DOBCZYCE.
II TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU
1. Bieg odbędzie się dnia 6.01.2022 (czwartek).
2. Start i meta biegu znajdować się będzie w Dobczycach, na ul. Braci Kowalskich (miejsce
dawnej giełdy samochodowej).

III TRASA BIEGU
1. Trasa biegów dla dzieci będzie liczyć:
a. rocznik 2015 i wyżej (7 lat i mniej) - 100m,
b. rocznik 2013, 2014 (8-9 lat) - 100m,
c. rocznik 2011, 2012 (10-11 lat) - 200m,
d. rocznik 2009, 2010 (12-13 lat) - 400m
2. Starty biegów dla dzieci odbędą się z podziałem na dziewczynki i chłopców.
3. Trasa biegów głównych będzie liczyć:
a. 1,5 km,
b. 3,5 km - od 12 roku życia,
c. 7 km - od 16. roku życia.
d. 5 km - bieg wirtualny w dowolnym miejscu (więcej informacji pkt. XIII)
4. Do udziału w biegu dopuszczone są osoby startujący jako Nordic Walking
5. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających
trasę biegu.

IV UCZESTNICTWO
1. Bieg ma charakter otwarty – mogą wziąć udział wszyscy, jednak dzieci i młodzież do 18 roku
życia muszą okazać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych (wzór będzie
dostępny w biurze zawodów).
2. Warunkiem uczestnictwa jest:
a. Pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
b. Świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność.
c. Uiszczenie opłaty startowej.
d. W przypadku osób niepełnoletnich okazanie pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna
prawnego.
3. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
a. Przyjęcie warunków regulaminu biegu.
b. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia

zawodów.
c. Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w środkach
masowego przekazu przez organizatora i partnerów biegu.
4. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zidentyfikowany w Biurze Zawodów przez
okazanie dokumentu tożsamości.

V PROGRAM BIEGU

Czwartek 06.01.2022
godz. 8:30 otwarcie Biura Zawodów
zakończenie przyjmowania zgłoszeń na
godz. 10:00
(jeżeli będą wolne miejsca)
biegi dla dzieci
godz. 10:15 start biegów dla dzieci
godz. 12:00 zakończenie przyjmowania zgłoszeń na Bieg o

dystansie 1,5 km
godz. 12:15 start Biegu o dystansie 1,5 km

godz. 12:45 zakończenie przyjmowania zgłoszeń na Bieg o

dystansie 3,5 km
godz. 13:00 start Biegu o dystansie 3,5 km

godz. 13:45 zakończenie przyjmowania zgłoszeń na Bieg o

dystansie 7 km
godz. 14.00 start Biegu o dystansie 7 km

godz. 15.00 dekoracja uczestników Biegów Głównych
godz. 15.30 zakończenie Imprezy
VI OPŁATY STARTOWE
1. Opłata startowa wynosi:
a. Dla uczestników Biegów dla Dzieci: minimum 10 zł
b. Dla uczestników Biegów na dystansie 1,5 km oraz 3,5 km: minimum 20 zł
c. Dla uczestników Biegu na dystansie 7 km: minimum 30 zł
2. Ze względu na charytatywny charakter biegu istnieje możliwość uiszczania dowolnej większej
kwoty w ramach opłaty startowej.
3. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za
które odpowiedzialność ponoszą Organizatorzy lub siła wyższa.
3. Sposób dokonania opłaty: przelewem na konto organizatora w Biurze Zawodów w dniu biegu
do puszki organizatora zbiórki na rzecz Kuby.
4. Dane do uiszczenia opłaty startowej przelewem:
5. Kwota uzbierana z opłat startowych zostanie w całości przekazana na rzecz Kuby.

VII POMIAR CZASU I LIMITY
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych
wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do
użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się

jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
2. Numer z chipem jest własnością Personal Best i podlega zwrotowi do pojemników
ustawionych za linią mety. Numer z chipem należy zwrócić także przy rezygnacji ze startu lub
wycofaniu się w czasie zawodów.
3. Limit na ukończenie bieg to:
a. na dystansie 1,5 km - 30 min,
b. na dystansie 3,5 km - 45 km,
c. na dystansie 7 km - 60 min.

VIII ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
1. Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza internetowego.
2. Limit numerów startowych wynosi 850 (Biegi dla Dzieci, Bieg na dystansie 1,5km, Bieg na
dystansie 3,5km, Bieg na dystansie 7km) - puszczane w falach.
3. Potwierdzeniem zgłoszenia jest nadany numer startowy.
4. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: formularz zgłoszeniowy
5. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 4 stycznia 2022 roku do godziny 23:59. 6.
Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu 06 stycznia 2022 roku (pod
warunkiem niewyczerpania limitu uczestników wcześniej).

IX. ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
1. Każdy uczestnik biegu „ZŁOTE KILOMETRY dla Kuby” jest zobowiązany do przestrzegania
Prawa o Ruchu Drogowym.
2. Osoby pozostające na trasie po zakończeniu biegu (po godzinie 15:00) robią to na własną
odpowiedzialność.
3. Bieg odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń: w przypadku
ograniczenia dopuszczalnej ilości osób poniżej ogólnej liczby zgłoszonych zawodników w
danym biegu starty odbędą się w seriach. W związku z tym Organizator zastrzega sobie
możliwość zmiany planu godzinowego Wydarzenia uwzględniając starty seriami.

X BIURO ZAWODÓW
1. Biuro Zawodów będzie czynne dnia 06.01.2022 w godzinach 8:30-13:45.
2. Biuro Zawodów mieścić się będzie na ulicy Budowlanych w Dobczycach, nieopodal linii startu.
3. W biurze zawodów uczestnicy otrzymują numery startowe.
4. Depozyt odzieży czynny w godz. 11:30-15:30 (odbiór depozytu na podstawie numeru
startowego). Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zdeponowane w
przechowalni.

XI KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Będą prowadzone dwie klasyfikacje na trzech dystansach głównych:
a. Kobiet OPEN
b. Mężczyzn OPEN
2. W każdej kategorii nagrodzone zostaną 3 najszybsze osoby.
3. Dla zwycięzców przewidziano pamiątkowe puchary.
4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg „ZŁOTE KILOMETRY dla Kuby”, niezależnie od ilości
pokonanego dystansu, otrzyma pamiątkowy medal.
5. Nagrody przewidziane przez organizatora zostaną wręczone podczas dekoracji o godz. 15.00.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) –
dalej: RODO.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji i
przeprowadzenia Biegu.
3. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez Uczestnika Biegu stanowi: a.
art. 6 ust. 1 lit. b – RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz
akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda
wyrażona przez Uczestnika na publikację wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie
podczas organizowanego wydarzenia oraz na publikację wyników biegowych
4. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego
Biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest Stowarzyszenie Rozbiegane
Dobczyce.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy z
Administratorem, w tym w szczególności firmie obsługującej pomiar czasu.
6. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza
uczestnictwa w Biegu, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie. Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie
dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń z niniejszej Umowy, a w zakresie, w
którym Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, do momentu
cofnięcia tej zgody.
7. Udzielenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek konieczny do uczestnictwa w Biegu.
8. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą
przysługują poniższe prawa:
a. Prawo dostępu do danych osobowych,
b. Prawo sprostowania danych osobowych,
c. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. Prawo usunięcia danych osobowych,
e. Przenoszenia danych,
f. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 9. Wskazane
powyżej prawa Uczestnik może zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na
adres mailowy: rozbiegane.dobczyce@gmail.com.
10. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych przed lub w trakcie Biegu skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w
organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu.
11. Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez
Administratora określonego w ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane
adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12. Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres
e-mail, telefon kontaktowy, nazwę klubu, miejsce zamieszkania, numer startowy, wynik
biegowy, wizerunek.
13. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację

utrwalonego w jakiejkolwiek formie wizerunku, bez żadnych ograniczeń czasowych i
terytorialnych, w tym wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane przez
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz
mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również
na potrzeby promocyjno-reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację wyników
biegowych na stronie internetowej organizatora oraz strony obsługującej pomiar czasu.
Materiały wykorzystane już w przestrzeni publicznej tam pozostaną i mogą nie zostać
usunięte.
14. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim,
organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że
przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w
tym zakresie.
15. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane
osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób
właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem
podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami
przetwarzanie i wykorzystanie danych.
XIII BIEG WIRTUALNY
Dla tych którzy nie mogą pobiec 6 stycznia organizatorzy dają możliwość udziału w
Biegu Wirtualnym w dowolnym miejscu. Oto warunki:
1.Przesłanie danych: Imię i nazwisko rok urodzenia, mail, telefon na mail:
rozbiegane.dobczyce@gmail.com
2. Opłacenie biegu w kwocie: 25 zł udziału w biegu:
- Fundacja Okno Nadziei (dopisek: Jakub)
Bank Spółdzielczy w Dobczycach
92 86020000 0000 0298 2890 0001
2. Przespacerowanie lub przebiegnięcie dystansu 5 km.
3. Przesłanie na fanpage lub mail: rozbiegane.dobczyce@gmail.com zdjęcia zegarka, screenu mapy
z aplikacji, czy też innego zdjęcie obrazującego pokonywanie dystansu oraz dowodu opłaty za bieg.
Na przebiegnięcie biegu wirtualnego dla Kuby czas jest do niedzieli 9 stycznia do północy!
Wysyłka medali od poniedziałku 10.01 (proszę pamiętać by w mailu podać dane do wysyłki
medalu).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne dla
sędziów przez cały czas biegu.
3. Uczestników biegu obowiązuje regulamin.
4. Organizator dopuszcza odbiór numeru i pakietu startowego przez osoby trzecie, po przekazaniu
w Biurze Zawodów pisemnego upoważnienia uczestnika.
5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb
porządkowych oraz poszanowania pozostałych uczestników Biegu.

6. Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które są pod wpływem
alkoholu lub używek oraz w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu
lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
7. Nie respektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika. 8. Organizator
zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na starcie, mecie oraz w czasie trwania Biegu.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy. 10.
Organizator informuje, iż z dniem 20 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 491 z późn. zm.) wprowadzono na terytorium
Rzeczypospolitej Polski stan epidemii w związku z zakażeniami SARS – CoV – 2. Powyższa
sytuacja powoduje, iż wprowadzane są liczne obostrzenia o charakterze powszechnie
obowiązującym, mające na celu ograniczenie transmisji wirusa. W związku z powyższym
Organizator zastrzega możliwość zmiany poniższego Regulaminu, w sytuacji wprowadzenia
ww. obostrzeń i konieczności dostosowania do nich zapisów Regulaminu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi.

Organizator biegu:
ROZBIEGANE DOBCZYCE

