
  ZIMOWY BIEG POD LIWOCZEM 

Cross Run Błażkowa – Dębowa 2019 

 

Motto biegu: „NIE ŻYJĘ, BY LEPIEJ BIEGAĆ - BIEGAM, BY INNYM LEPIEJ SIĘ ŻYŁO”           

                                                                                                                                                       

Kamil Kardaś z Błażkowej oraz Dorota Machowska z Jodłowej walczą z poważną chorobą i 

zainteresowane instytucje i stowarzyszenia  postanowili zorganizować bieg, którego celem jest 

m.in. pozyskanie środków finansowych na pomoc i dalsze leczenie. 

 

I. CEL IMPREZY: 

- Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej       

w każdym wieku; 

- Integracja środowisk lokalnych; 

- Pozyskanie środków finansowych na dalsze leczenie Kamila Kardasia z Błażkowej oraz Doroty 

Machowskiej z Jodłowej;     

 

II. ORGANIZATOR:                                                                                                                           

- Wisłoka Błażkowa; 

- Gminne Centrum Kultury i  Czytelnictwa w Jodłowej; 

- Stowarzyszenie Jodłowska Akademia Piłkarska Diament; 

- Stowarzyszenie "Dębowa Razem"; 

- Maratończyk Dębica 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

- Bieg odbędzie się 19 stycznia 2019 r. (sobota); 

- Biuro zawodów – Centrum Kulturalno-Sportowe Dębowa 70A;                                                                    

- od godz. 12.00 – biegi dla dzieci;                                                                                                         

- godz. 13.00 – bieg główny;                                                                                                                           

- godz. 13.05 – Nordic Walking; 

 

IV. PROGRAM IMPREZY: 

godz. 11.00 otwarcie biura zawodów 

godz. 12.00 – biegi dla dzieci do 8 lat    (do 2010 roku) 200 m 

godz. 12.10 – biegi dla dzieci 9 -11 lat   (2009 - 2007) 400 m 

godz. 12.20 – biegi dla dzieci 12 -14 lat (2006 - 2004) 600 m 

godz. 12.30 – biegi dla dzieci 15-16 lat (2003 - 2002) 800 m 

godz. 13.00 – bieg główny 17 - 117 lat (2001 w wzwyż)  5 km /10 km   (limit po 100 uczestników  

na każdy dystans)  

godz. 13.05 – Nordic Walking - (bez ograniczeń wiekowych)  5 km  (limit 50 uczestników)   

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w programie imprezy, o czym powiadomią 

niezwłocznie.                                                                                                                                       

W trakcie biegu będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu przez firmę Timekeeper. 

Warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym jest posiadanie 

numeru startowego wraz z chipem. Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może 

skutkować niesklasyfikowaniem zawodnika.                                                                                                                                                                  



V. WARUNKI UCZESTNICTWA : 

1. Bieg ma charakter otwarty. Uczestnikiem biegu może być praktycznie każda osoba fizyczna bez 

ograniczeń wiekowych, która cieszy się dobrym zdrowiem.                                                                 

2. Warunkiem udziału w biegu jest zgłoszenie się do Biura Zawodów, które będzie mieściło się w 

Centrum Kulturalno-Sportowym w Dębowej 70 A, w dniu biegu, tj. 19.01.2019 r w godz. 11.00 – 

12.30,  przedstawienie stosownego oświadczenia oraz złożenie podpisu na formularzu startowym. 

3. Dokonanie zapisu i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.                                                                                                                                          

4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu jest złożenie w Biurze Zawodów przez zawodnika 

aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub podpisanego przez niego oświadczenia o biegu na własną 

odpowiedzialność i braku przeciwwskazań do udziału w biegu.  

5. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat, mogą brać udział w biegu za 

pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.                                                                                               

6. Organizatorzy zapewniają transport dla zawodników z biura zawodów w Dębowej, na start               

w Błażkowej. Wyjazd autobusów o godzinie 12.30. 

7. Organizatorzy nie zapewniają jakiegokolwiek ubezpieczenia 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. Wskazane jest aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym 

zakresie.                                                                                                                                                           

8.  Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.       

9. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza                

w biurze zawodów poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału                   

w biegu.  

10. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora, wolontariuszy oraz osób      

kierujących ruchem. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu                                   

i zobowiązany jest do jego przestrzegania.  

 

VI. OPŁATY STARTOWE: 

1. Z uwagi, że jest to bieg charytatywny opłaty startowe wynoszą:                                                      

- bieg na 5 km - 20 zł.                                                                                                                            

- bieg na 10 km - 40 zł.                                                                                                                         - 

- Nordic Walking  - 20 zł.                                                                                                                        

- dzieci - 10 zł.                                                                                                                  

2. Całkowity dochód z opłat biegów dzieci zostanie przekazany na rzecz Kamila Kardasia.             

3. Całkowity dochód z opłat biegów na 5 km,10 km oraz Nordic Walking zostanie przekazany na 

rzecz Doroty Machowskiej. 

 

VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY: 

1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg zgodnie z Regulaminem otrzyma pamiątkowy medal.         

2. Atrakcyjne konkursy z nagrodami dla uczestników biegu, między innymi:                                      

- rower górski                                                                                                                                          

- zegarek                                                                                                                                                 

- narzędzia elektroniczne                                                                                                                        

- sprzęt sportowy oraz wiele innych. 

3. Będzie prowadzona tylko klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, bez podziału na kategorie 

wiekowe.             

 

 



VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                                                              

1. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu podaje dane osobowe na formularzu i wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie 

końcowym.  

2. Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres, przynależność klubowa, adres e-mail, numer telefonu, płeć.    

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 Organizator informujemy, że: 

- Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie "Jodłowska Akademia 

Piłkarska Diament" z siedzibą 39-225 Jodłowa 573, zwany dalej Administratorem; który 

prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestnika, 

 - Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji imprezy i jej promocji przez 

Organizatora i Sponsora Tytularnego w kontekście jego udziału w organizacji imprezy, jej 

promocji i działań komunikacyjnych, na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). 

 - Dane osobowe uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

 - Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

 - Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres organizacji i promocji imprezy. 

4. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa Biegu w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest uczestnictwo w nim. 

5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: żądania od 

Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

6. Dane osobowe uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

7. Dane osobowe uczestnika nie podlegają profilowaniu. 

8. Uczestnik jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w biegu. 

9. Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie 

wizerunku Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów - jako osoby stanowiącej jedynie 

szczegół całości nie wymaga się pobierania Jego zgody na umieszczanie na wszelkich 

nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych                

i innego typu. 

10. Przystępując do zawodów Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku 

przez Organizatora i Sponsorów - stanowiącego więcej niż szczegół całości imprezy publicznej 

w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych                        

w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych i innego typu. 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:         

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub 

innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających zagrożenie dla uczestników.  Do 

zawodnika należy ocena sytuacji i dostosowanie swojego ubioru do panujących warunków. 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione. Uczestnicy mają 

obowiązek stosowania się do poleceń organizatora, wolontariuszy oraz osób kierujących 

ruchem i zabezpieczających trasę biegu.  



2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. 

3. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga kierownik biegu.                                                   

4. Dla zawodników po biegu czeka ciepły posiłek, kawa, herbata, słodkie stoliki, duże ognisko         

i pieczenie kiełbasek, kulig (w przypadku braku śniegu przejazd bryczkami), występ kapeli ludowej 

"Jodłowianie".             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kierownik Biegu Mariusz Kłusek tel. 515 167 665  

  

 


