Regulamin I Siewierskiego Biegu Traktem Biskupim na 5000 m
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorami biegu ulicznego i Nordic Walking (NW) na 5 000 m są:


patronat – Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś,



Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.

II. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.
2. Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja Gminy Siewierz.
4. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Siewierz.
5. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju.
6. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg i Nordic Walking odbędzie się 1 maja 2019 roku ulicami Siewierza.
2. Start odbędzie się o godzinie 10:00 na Rynku w Siewierzu.
3. Meta będzie się znajdowała na Rynku w Siewierzu.
4. Długość trasy wynosi 5000 m (2 x 2500 m).
5. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
6. Zawodników obowiązuje limit czasu (60 min.). Nie zmieszczenie się w limicie czasu
obliguje zawodnika do przerwania biegu, marszu i zejścia z trasy.
7. Trasa biegu: https://www.mapsdirections.info/pl/narysuj-trase/viewMap.php?route=173503

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu ulicznym, Nordic Walking na 5000 m prawo startu ma każda osoba, która
ukończyła 13 lat bez przeciwwskazań zdrowotnych.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów, z ich podpisem.
3. Każdy zawodnik startujący w biegu, marszu musi zostać zweryfikowany w Biurze
Zawodów.
4. Biuro Zawodów będzie się mieścić na Rynku w Siewierzu i będzie czynne w dniu biegu,
w godzinach od 900 - 945.
5. Wszyscy uczestnicy biegu, Nordic Walking są zobowiązani do stosowania się do poleceń
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia
Organizatora.
6. Wszyscy uczestnicy marszu Nordic Walking powinni posiadać własne kije do NW.
7. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia: https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/387
2. Opłata startowa: I termin - 30 zł do 25.04.2019 r.
II termin - 40 zł do 29.04.2019 r.
Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
ul. Słowackiego 2a
42-470 Siewierz
Kontakt do organizatora: 32 67 41 649
nr konta 76 8441 0001 0000 0000 0231 0006
w tytule przelewu należy wpisać:
„opłata startowa, imię i nazwisko, bieg (Nordic Walking) 5000”
3. Limit uczestników - 200 osób.
4. W ramach biegu oraz Nordic Walking każdy uczestnik otrzymuje:


koszulkę okolicznościową,



numer startowy z agrafkami,



wodę mineralną na mecie,



medal na mecie,



posiłek.

VI. KLASYFIKACJA
1. W biegu na 5000 m będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja
generalna mężczyzn i osobno w Nordic Walking w przypadku zgłoszenia większej ilości
zawodników (pow. 100 osób) możliwe kategorie wiekowe.

VII. NAGRODY
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej, kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III),
otrzymają puchary.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród (upominki,
nagrody rzeczowe).

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, informujemy, że:
1. Dane osobowe uczestników biegu, Nordic Walking będą przetwarzane w celach wyłonienia
zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia ewentualnych nagród.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Siewierzu, z siedzibą w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a.
3. Dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą w celu organizacji, informacji
i promocji wydarzenia, organizowanego przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Siewierzu, i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
mgcksit@siewierz.pl lub iod.mgcksit@siewierz.pl.
6. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.

7. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu, marszu Nordic Walking obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce biegu, Nordic Walking zabrania się wnoszenia środków odurzających,
nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom
zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod
warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy
zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub
wykluczenia go w jego trakcie.
3. Każdy uczestnik biegu, Nordic Walking jest zobowiązany do umieszczenia numeru
startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, Nordic Walking.
5. Organizator zapewnia szatnie.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Bieg i Nordic Walking odbędzie się bez względu na pogodę.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
w I Siewierskim Biegu Traktem Biskupim 5000 m
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:
Imię i nazwisko: …………………………..…………………… Data urodzenia: ……..………
na udział w I Siewierskim Biegu Traktem Biskupim - 1 maja 2019 roku w Siewierzu.

Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………….....……………………….…….
Numer i seria dokumentu tożsamości: …………………………………………………….……
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………
Akceptuję udział dziecka/podopiecznego w biegu na moją odpowiedzialność, mając na
uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą
polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. Oświadczam, iż
dziecko/podopieczny posiada dobry stan zdrowia i nie ma przeciwwskazań medycznych do
uczestnictwa w imprezie.
………………………………………………………….……………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem I Siewierskiego Biegu Traktem
Biskupim 5000 m, w tym o zasadach przetwarzania danych osobowych.

………………………………………………………….……………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

