XVI „Bieg Sanguszków”
17.10.2020

Regulamin zawodów:
CEL:





Popularyzacja biegania, jako najprostszej
mieszkańców Tarnowa, gminy i powiatu.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
Promocja rekreacyjnych walorów Tarnowa,
Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

formy

ruchu

wśród

ORGANIZATOR:


Uczniowskiego Klubu Sportowego „OGRODNIK” przy Zespole Szkół
Ekonomiczno-Ogrodniczych ul. Sanguszków 28 w Tarnowie



Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie

PARTNERZY:




Urząd Miasta Tarnowa
KĘPA SPORT
Klub Fitness FORMA

TERMIN I MIEJSCE:



Data: 17.10.2020 (sobota), Tarnów.
Start i meta do biegu znajduje się na terenie Parku Sanguszków
w Tarnowie.
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Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Ogrodniczych, ul. Sanguszków 28 w Tarnowie, czynne
od godziny 9:00 do 11:30

DYSTANS:



50m - 1000 m – Biegi dzieci i młodzieży
10 km - Bieg główny dla kobiet i mężczyzn

PROGRAM ZAWODÓW:
09:00 – Otwarcie biura zawodów/weryfikacja i zapisy/
11:00 – Biegi dzieci i młodzieży:
11:05 – Bieg 200 m /przedszkole/
12:10 – Bieg 500m /szkoły podstawowe kl. 1-3/
11:20 – Bieg 500m /szkoły podstawowe kl. 4-6/
11:30 – Bieg 1000m /szkoły podstawowe kl. 7-8 i gimnazjalne kl. 3/
11:40 – Bieg 1000m /szkoły ponadgimnazjalne/
11:30 – zamknięcie biura zawodów !!!
12:00 –Start (Bieg 10 km )
12:15 – Dekoracja dzieci i młodzieży /szkoły/
13:40 – Dekoracja zwycięzców

TRASA:





Biegi dzieci i młodzieży ścieżki parkowe w Parku Sanguszków
Bieg główny – 10 km: start i meta będą usytuowane w Parku
Sanguszków, trasa lekko pofałdowana ulicami dzielnic: Gumniska i
Zabłocie w Tarnowie.
Nawierzchnia: beton, asfalt i drogi gruntowe

KLASYFIKACJA i NAGRODY:








Klasyfikacja w biegach dzieci i młodzieży – każdy uczestnik otrzymuje
medal, /nagrody zostaną wręczone pierwszej trójce dziewcząt i chłopców
z podziałem na kategorie wiekowe/:
Przedszkole:
Szkoły podstawowe: kl. 1-3
Szkoły podstawowe: kl. 4-6
Szkoły podstawowe: kl. 7-8
Szkoły ponadgimnazjalne
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BIEG GŁÓWNY 10 km:
OPEN (kobiet i mężczyzn) - nagrody rzeczowe za miejsca: 1 - 3
Kategorie wiekowe
M – 1 (16-29 lat)
M – 2 (30-39 lat)
M – 3 (40-49)
M – 4 (50-59)
M - 5 (60 lat i więcej)
K – 1 (16-29 lat)
K – 2 (30-39 lat)
K – 3 (40-49)
K – 4 (50-59)
K – 5 (60 i więcej)
- Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma okolicznościowy medal, wodę
oraz posiłek
- Zwycięzcy w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych!
- Wartość i ilość nagród rzeczowych jest uzależniona od ilości pozyskanych sponsorów.
POMIAR CZASU:






W biegach dzieci i młodzieży – pomiar ręczny, podczas zawodów
obowiązuje karta startowa.
Brak karty startowej na mecie skutkuje brakiem sklasyfikowania w
komunikacie końcowym.
W biegu głównym /10 km/ pomiar elektroniczny wykonany przez firmę
KĘPA SPORT.
Posiadanie numeru startowego oraz zwrotnego chipa jest warunkiem
wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować
niesklasyfikowanie zawodnika.
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ZGŁOSZENIA /REJESTRACJA/ I OPŁATA STARTOWA:




Zgłoszenia do biegu dzieci i młodzieży w biurze na miejscu w dniu
zawodów od godz. 9:00
Udział w biegu dzieci i młodzieży jest bezpłatny.
W biegu głównym obowiązuje opłata startowa:
BIEG GŁÓWNY:







Zapisy on-line i opłaty do biegu głównego na dystansie 10 km
odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie http://kepasport.pl
39 zł,- pierwszych 50 wpłacających do 27.09.2020 (szybki przelew: on –
line)
49 zł - do 14.10.2020 (szybki przelew: on – line)
60 zł,- Wpłata w biurze zawodów (ilość miejsc ograniczona)
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega
zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę !!!


Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy, którzy w dniu zawodów
ukończyli 70 lat oraz sponsorzy zawodów.

i.

Wpłaty za pośrednictwem przelewów On-Line na stronie
www.kepasport.pl (na liście startowej)

ii.

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem
celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku
OBOWIĄZUJE LIMIT ZGŁOSZEŃ - 190 uczestników opłaconych (Bieg)
a. po osiągnięciu limitu - formularz zgłoszeń zostanie zablokowany - nie
będzie

iii.

PAKIET STARTOWY (Bieg 10 km)
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet
startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- pamiątkowy upominek sportowy
- wodę na mecie zawodów
- materiały informacyjne i reklamowe
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
W miarę możliwości sponsorskich, organizator przewiduje rozszerzenie
pakietu startowego.
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ZASADY UCZESTNICTWA














W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.
Do startu w biegu głównym oraz biegu masowym dopuszczeni zostaną
zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali
swoje dane w biurze zawodów. Zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat mogą
wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody rodziców.
Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów
oświadczenie o udziale na własną odpowiedzialność oraz o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach. Za osoby
nieletnie oświadczenie podpisać musi prawny opiekun w obecności
sędziego zawodów.
Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
przez organizatora wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach
związanych z organizacją i promocją imprez organizatora. Niniejsza zgoda
dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczanie
wykonanych fotografii i filmów w relacji i materiałach promocyjnych
organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w
tym do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji,
nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone
dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Zgoda na
wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Podczas imprezy masowej organizator będzie utrwalał przebieg
niektórych elementów programu imprezy w postaci obrazów cyfrowych
za pomocą drona, w związku z czym istnieje możliwość utrwalania danych
biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących. Dron
wykonywać będzie przeloty nad uczestnikami biegu z zachowaniem
szczególnych środków ostrożności.
Każdy zawodnik zobowiązany jest stosować się do poleceń organizatora
oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek
zapoznania się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego
przestrzegania.
Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w
celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach
multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach
reklamowych innego typu.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
biegu.
Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane
przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie
numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą
dyskwalifikacji. Uczestnicy biegu otrzymują CHIPY Startowe , które należy
zwrócić na mecie biegu. Nie zwrócenie chipu startowego, oznacza dla
uczestnika poniesienie kary pieniężnej w kwocie 100 zł
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 Administratorem danych osobowych jest Organizator
 Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne
 Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa w celu prowadzenia usług rejestracji
do zawodów, zarządzania zgłoszeniami, wynikami zawodów, do
wyłonienia zwycięzców oraz prawidłowego przeprowadzenia zawodów
(podstawa prawna: Art 6 pkt 1 lit. B RODO).
 Dane przetwarzane są od momentu rejestracji do momentu wycofania
przez zgody Uczestnika. (tj. publikacja na listach startowych, wynikach,
klasyfikacjach: imiona, nazwiska, roku urodzenia, miejscowości, nazwy
zespołu )
 Uczestnik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia
danych.
 Wycofanie zgody przez uczestnika lub ograniczenie przetwarzania danych
osobowych skutkuje usunięciem z list startowych, z wyników oraz
uniemożliwia udział w biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
o Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na
tablicy
ogłoszeń
oraz
na
stronie:
www.kepasport.pl
oraz
http://www.zseo.tarman.pl/,
a
także
na
fanpage:
https://www.facebook.com/zseo.tarnow.gumniska/
o Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
o Dla zawodników będą dostępne przebieralnie oraz WC w budynku ZSEO
o Brak możliwości skorzystania z natrysków.
o Przewiduje się możliwość depozytu.
o Uczestnikom
Biegu
Głównego
przysługuje
prawo
do posiłku regeneracyjnego.
o Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
o Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży
Miejskiej, OSP oraz innych osób zabezpieczających trasę biegu.
o Organizatorzy zapewniają w czasie zawodów zabezpieczenie medyczne.
o Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których
jest zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed
rozpoczęciem imprezy.
o Parking dla samochodów znajduję się w wyznaczonych miejscach przez
organizatora
o Organizator informuje, że nagrody należy odebrać w dniu zawodów,
organizator nie wysyła nagród pocztą.
o Organizator informuje, że NIE ma możliwości przepisania numeru
startowego na inną osobę.
o Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z
uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby
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o

o
o
o

reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach elektronicznych, w
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na
wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z
działalnością prowadzoną przez Organizatora
W przypadku odwołania biegu z przyczyn niezależnych od organizatora
opłaty startowe nie będą zwracane.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.
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