REGULAMIN
IV USTRZYCKIEGO BIEGU ULICZNEGO
„Biegnij z Jedynką”
Ustrzyki Dolne, 26.05.2018
1. Cel
-

Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i podnoszenia sprawności
fizycznej
Rywalizacja sportowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Integracja środowiska sportowego Ustrzyk Dolnych
2. Organizatorzy

-

Szkoła Podstawowa Nr 1 Ustrzyki Dolne
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych
Straż Graniczna w Krościenku
Ochotnicza Straż Pożarna
3. Termin, miejsce i trasa:
26 maja 2018r. (sobota)
bieg główny: start ul. Kopernika – (w lewo) ul. Szkolna - (w prawo) ul.
Wyzwolenia – (w prawo) - ul. Pionierska – (w lewo) ul. Nadgórna – (w prawo) ul.
Rzeczna - PCK – (w prawo) ul. Łukasiewicza – (w prawo) ul. Gombrowicza – (w
lewo) ul. Nadgórna – (przy hotelu Laworta w prawo) – ul. Zielona – Park Pod
Dębami Meta
4. Program biegów, grupy wiekowe, dystanse:
26.05
-

830 – 1000 - dodatkowe przyjmowanie zgłoszeń i odbiór numerków startowych
– Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych
godz. 1015 – biegi dla dzieci – Park pod Dębami
godz. 1130 – start biegu głównego – ul. Szkolna, meta – Park Pod Dębami
godz. 1230 – zakończenie zawodów – Park pod Dębami (w razie deszczu:
Hala SP Nr 1).

 Kategorie wiekowe i dystanse:
KOBIETY – 4,9 km

MĘŻCZYŹNI – 4,9 km

- K 1 – do 16 lat (ur. 2004 – 2002r.)
- K 2 – 17 – 29 lat (ur. 2001 – 1989r.)
- K 3 – 30 – 39 lat (ur. 1988 – 1979 r.)
- K 4 – 40 – 49 lat (ur. 1978 – 1969r.)
- K 5 – 50 lat i starsze (ur. 1978r. i st.)

- M 1 – do 16 lat (ur. 2004–2002r.)
- M 2 – 17 – 29 lat (ur. 2001–1989r.)
- M 3 – 30 – 39 lat (ur. 1988–1979 r.)
- M 4 – 40 – 49 lat (ur. 1978-1969r.)
- M 5 – 50 – 59 lat (ur.1968 -1959r.)
- M 6 – 60 lat i starsi (ur.1958 r. i starsi)

DZIECI
- Dz. ur. 2011r. i młodsze – dyst. 0,5 km
- Dz. ur. w 2009-10r. – dyst. 0,5 km
- Dz. ur. 2007-08 - dyst.1,0 km
- Dz. ur. 2005-06 – 1,5 km

- Chł. ur. 2011r. i młodsze – dyst. 0,5 km
- Chł. ur. w 2009-10r. – dyst. 0,5 km
- Chł. ur. 2007-08 - dyst.1,0 km
- Chł. ur. 2005-06 – 1,5 km

5. Zgłoszenia i opłata startowa:
-

-

-

-

zgłoszenia do biegu na dystansie 4,9 km należy przesłać online - formularz
http://kepasport.pl/ w terminie do 25.05.2018 do godz. 1200
opłatę startową w kwocie 30 zł dokonać należy online poprzez formularz
http://kepasport.pl/ . Opłata dotyczy zawodników w kategoriach K2-K5 oraz
M2-M6
W dniu zawodów opłata startowa gotówką. Opłata dotyczy zawodników w
kategoriach K2-K5 oraz M2-M6
zgłoszenia grup dziecięcych (ur. w 2005-2013r.) należy dokonać przesyłając
druk zgłoszenia Excel na adres: e-mail: sport@ustrzyki-dolne.pl
w
00
terminie do 25.05.2018r. do godz. 15 .
Wyjątkowo zgłoszenia w dniu zawodów dla dzieci do godz. 9:30, natomiast do
biegu na dyst. 4,5 km do godz. 1030 w Biurze zawodów.
W dniu zawodów można również będzie dokonać opłatę startową do biegów w
kategoriach K2-K5 oraz M2-M6. Zgłoszeni w terminie 30 zł, zgłoszeni w dniu
zawodów 40 zł.
ponadto informujemy, że pierwszych 200 zgłoszonych w terminie zawodników
w biegu głównym oraz biegu dzieci otrzyma koszulkę zawodów

6. Uczestnictwo:
-

w zawodach uczestniczą biegacze amatorzy oraz zawodnicy
do startu dopuszczone zostaną osoby posiadające aktualne karty zdrowia.
Zawodnicy nie posiadający kart zdrowia dopuszczeni zostaną do startu w
biegach na podstawie podpisanego oświadczenia, iż nie posiadają żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych, a ich stan
zdrowia konsultowany jest z lekarzem. W imieniu zawodników do 18 lat
oświadczenie podpisują rodzice, opiekunowie, trenerzy, kierownicy ekip itp.

7. Nagrody:
- za miejsca I-III w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn na dystansie 4,5 km
nagrody pieniężne
- za miejsca I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych – puchary a dla
dzieci upominki rzeczowe
- dla zawodników kończących bieg koszulka zawodów
8. Postanowienia końcowe:
-

dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zawodów oraz na stronie:
www.sport.ustrzyki-dolne.pl
organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii nie ujętych w
powyższym regulaminie w uzgodnieniu z jury zawodów
organizatorzy nie odpowiadają za nieszczęśliwe wypadki, uczestnicy startują
na własną odpowiedzialność.

Ochrona danych osobowych
-

-

-

-

-

-

-

-

Administratorem danych osobowych jest Organizator IV Ustrzyckich
Biegów Ulicznych pn. „Biegnij z Jedynką” organizowanych 26 maja
2018.
Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach,
zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i
promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922.,
UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania
RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem
Biegu.
Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do podmiotów/
organizacji trzecich, tj. niezwiązanych z organizacją niniejszych
zawodów. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników biegów
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –
realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu
stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1
lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda
osoby, której dane dotyczą.
Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b)
sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia
przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi
jednak udział w niniejszym Biegu.
Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja
2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie
ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa
powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań
przesłane na adres Administratora.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w
związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i
nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje
– w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie
projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko
uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w
której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów
publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

-

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

Załącznik:
 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż / zawodnik/ zawodnicy szkoły/ klubu itp:
........................................................................................................................................
.............................
będący pod moja opieką, tj.:
Lp.

Nazwisko i imię

Data ur. Szkoła/ Klub/ Miejscowość

 nie posiadają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach
sportowych, a jego/ ich stan zdrowia konsultowany jest z lekarzem,
 ponadto zgłaszający dokonując zgłoszenia zawodników potwierdzają, że ich
zawodnicy zostali poinformowani, iż udział w tego typu zawodach wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwościami odniesienia kontuzji, urazów fizycznych a także zasłabnięć itp.
……………………………., data __________________________
…………………………………………………………………………………….
Podpisy, dyrektora szkoły/ kierownika klubu, trenera lub rodziców (prawnych
opiekunów)

