
Regulamin "III Golejowska Dycha” 21.10.2018

1.CEL
1.1 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Staszów i okolic,
1.2.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.3.Promocja rekreacyjnych walorów gminy Staszów,
1.4. Promocja zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

·           Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury ReKultura

3. KONTAKT

·           e-mail: golejowskadycha@gmail.com

·           www.facebook.com/GolejowskaDycha

4. TERMIN I MIEJSCE

·           data: 21.10.2018 (niedziela), godzina 11:00,

·           Miejsce startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej
Organizatora: www.facebook.com/GolejowskaDycha zwanej dalej „Stroną Internetową”.

·           W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

·           Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik,
zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie
Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej.
Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora
dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w
stosunku do Organizatora.

·           Długość trasy Biegu wynosi 10 km

·           Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu zwrotnego chipa do wplecenia
w sznurowadła butów.

·           W biegu obowiązuje limit czasowy –100 min. liczony od strzału startera (czas brutto). Bieg po
upływie wyznaczonego czasu oznacza nieukończenie zawodów. Osoby przebywające na trasie
biegu po upływie wyznaczonego czasu robią to na własną odpowiedzialność.

·           Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających trasę.
Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

 

5. UCZESTNICY

·           Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osobyktóre mają ukończone 18 lat, posiadają nr
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PESEL oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.

·           Osoby powyżej 16 roku życia mogą wystartować w biegu pod warunkiem uzyskania zgody rodzica
lub opiekuna prawnego. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego

·           Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie
odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

·           Prawo do niższej opłaty startowej za uczestnictwo w Biegu mają osoby niepełnosprawne.
Organizator zweryfikuje prawo do niższej opłaty startowej na podstawie orzeczenia lekarskiego o
niepełnosprawności.

·           Warunkiem udziału w Biegu jest:

·           Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

·           Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu

·           Akceptacja udziału w Biegu na własną 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. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające
dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.

·           Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych 
w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej

·           Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio)letniej licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
·           Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w

dowolnej formie,

·           Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie w dniu 21.10.2018 w biurze
zawodów, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub
pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku,
gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu

Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.

·           Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z
przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje
dyskwalifikację.

·           Podczas biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip

·           Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w
wyniku uczestnictwa w Biegu.

·           Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku
nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub



przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.

·           Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,

·           Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 08.00 – 14.00 w dniu
zawodów.

6. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

·           Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej do
dnia 10.10.2018. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu
21.10.2018 r.

Start w biegu jest odpłatny. Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące.

Koszt opłaty startowej to:

·           do 10.10.2018 r. - 30 zł

·           w dniu biegu 21.10.2018 r. - 40 zł

·           osoby niepełnosprawne – 10 zł

·           Zapisy w dniu zawodów 21.10.2018 r. - 40 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc.

·           W ramach wpisowego Organizator zapewnia:

·               chip do zwrotu na mecie (w razie braku zwrotu chipa organizator obciąży uczestnika kosztami
zakupu chipa),

·               numer startowy z agrafkami,

·               medal na mecie,

·               wodę mineralną,

·               pakiet startowy

·                       Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej
lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej.

·                       Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu

·                       Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na
inną osobę.

·                       Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w
przypadku wolnych miejsc startowych.

·                        W przypadku wyczerpania limitu miejsc (200 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem
10.10.2017

·                       . Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.

7. KLASYFIKACJA

·                        Klasyfikacja generalna OPEN – o Puchar Nadleśniczego.

7.2. Klasyfikacja  kobiet i  mężczyzn

7.3. Najszybszy Staszowianin i Staszowianka.



Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa. Na trasie Biegu
znajdowała się będzie mata pomiarowa, odnotowująca pojawienie się Uczestnika w punkcie
kontrolnym pomiaru czasu. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować
dyskwalifikację uczestnika oraz drużyny, w której był zgłoszony.

 

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

8.1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal.

8.2.  Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie biegu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
·                       Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania

bezpośrednio po jego zakończeniu.

·                       Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się
poruszania potrasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych
urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez
Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu NordicWalking lub podobnych.
Zabroniony jest również bieg ze zwierzętami.

·                           Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem, umożliwiający
zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać
tylko na podstawie otrzymanego numeru w punkcie depozytowym. W przypadku zgubienia przez
zawodnika numeru depozytowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie
worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz
dokumenty robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

·                           Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w Biegu.

·                       Zawodnicy biorący udział w biegu ubezpieczają się na własną odpowiedzialność.

·                           Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu lub świadczącego usługę w imieniu Organizatora do udzielenia
pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

·                           Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne.

·                           Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

·                           Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany

·                       Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie



niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty
ich publikacji na Stronie Internetowej.

·                       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu „III
Golejowska Dycha”, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury
ReKultura z siedzibą w Staszowie, 28-200 Staszów, ul.  11 Listopada 66

·                       Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w „I Golejowska
Dycha”, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie
w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją „III
Golejowska Dycha” także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do
prawidłowej organizacji „III Golejowska Dycha”.

·                        Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


