REGULAMIN 3 BIEGU SIKORSKIEGO

ORGANIZATORZY:
- HALO Hyżne, HALO Biegacze
- Kontakt: 880607407, 886224300
- mail: halobiegacze@gmail.com
-Link do trasy: https://connect.garmin.com/modern/course/41715697

CEL IMPREZY:
- Propagowanie biegów ulicznych oraz biegania jako podstawowej formy ruchu.
- Tworzenie pozytywnych przekonań dotyczącej aktywności.
- Reklama gminy Hyżne.
- Integracja oraz zrzeszanie grup społecznych.

TERMIN, TRASA, DYSTANS

- 19 czerwca 2022 roku (niedziela); godz. 13:00
- ok. 10 km terenem gm. Hyżne.
- 1 pętla. Start/meta w jednym miejscu.
- Nawierzchnia asfaltowa.
- Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane
nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym niedzielę tj. 19
czerwca 2022r. w godz.: 10:30-12:30
- Trasa znakowana co 1 km. Jeden punkt z nawodnieniem w okolicy 5km/.
- Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą
biegu w regulaminowym czasie zobowiązani są do opuszczenia trasy. Zawodnicy, którzy po
upływie czasu będą znajdować się na trasie biegu, są odpowiedzialni za stosowanie się do
obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY:
- Lokalizacja biura zawodów oraz depozytów: 36-024 Hyżne/ parking przy Szkole im.
Władysława Sikorskiego
- Pozostawienie i odbiór depozytów - na podstawie numeru startowego.
- Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie ponosi odpowiedzialności
(o dostępności depozytów organizator powiadomi w późniejszym terminie)

KLASYFIKACJA:
a. Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn
b. Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
- K, M-16 (16-19 lat)
- K, M-20 (20-29 lat)
- K, M-30 (30-39 lat)
- K, M-40 (40-49 lat)
- K, M-50 (50-59 lat)
- K, M-60 (60-69 lat)
- K, M-70+ (70 lat i powyżej)
Kategorie specjalne:
a. Kategoria mieszkańców Gminy Hyżne.
b. Kategoria OPEN M i K służby mundurowe/
Nagrody z klasyfikacji OPEN i kategorii wiekowych nie dublują się. Klasyfikacja
kategorii specjalnych (mieszkaniec/ka Gminy Hyżne, służby mundurowe) będą podlegać
osobnej klasyfikacji (tj. nagrodzony w kat. OPEN lub wiekowej może być nagrodzony w
kat. specjalnej).

UCZESTNICTWO:
- W biegu głównym prawo udziału w zawodach mają zawodnicy, którzy ukończyli najpóźniej
w dniu zawodów ukończyli 16 lat.
- Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody
prawnego opiekuna (wzór zgody na dole regulaminu).
- Impreza ma charakter otwarty.
- Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

- Zgłoszenia przyjmowane są do dnia do 5 czerwca 2022 roku. Organizator zastrzega prawo
do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych
niezależnych od organizatora powodów!
- Wymogiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie
zaświadczenia (wzór zgody na dole regulaminu) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w biegu lub przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwskazań do udziału w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji
danych osobowych. Oświadczenia będą do pobrania na stronie internetowej wydarzenia oraz
w Biurze Zawodów.
- Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia
ubezpieczenia OC.
- Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (np. skracanie trasy, pokonywanie
trasy rowerem itp.) zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
- Podczas biegu zawodnicy mają obowiązek posiadać numer startowy przypięty z przodu.
- Zawodnicy znajdujący pod wpływem alkoholu lub innych środków niedozwolonych nie
zostaną dopuszczeni do startu.
- Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
ZGŁOSZENIA, OPŁATY:
- Zapisy na 3 Bieg Sikorskiego startują w dniu 1 lutego 2022r.
- Zapisy i opłaty do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie timekeeper.pl/zawody
- Uczestnicy biegu głównego na 10 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:
- 40zł – przy wpłacie na konto do dnia 5 czerwca 2022 r. W przypadku gdy po zamknięciu
zapisów pozostaną wolne miejsca to będzie istniała możliwość zapisu na bieg w dniu zawodów
(cena 50zł).
Po dokonaniu zapisu uczestnik ma czas do 5 czerwca 2022r. dni aby dokonać opłacenia
udziału w zawodach. Po tym czasie w przypadku braku wpłaty uczestnik jest
automatycznie usuwany z listy zawodników.
- Opłaty obsługiwane są przez firmę Timekeeper.
• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.

• Limit uczestników wynosi 150 osób. Organizator zastrzega prawo do zmiany liczby
uczestników.

NAGRODY:
•

Organizator dla najlepszych zawodników planuje pamiątkowe statuetki. W sytuacji
pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe.

•

W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III

•

W kategoriach wiekowych – miejsca I-III

•

Mieszkańcy gm. Hyżne – I-III miejsca.

•

Służby mundurowe – I-III miejsca.

ZASADY FINANSOWANIA:
• Zawodnicy startują na własny koszt.
• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzyma:
o elektroniczny pomiar czasu,
o numer startowy,
o gadżet biegowy,
o medal,
o napoje na trasie i mecie,
o zabezpieczenie medyczne
o posiłek po biegu

W przypadku zapisu na zawody w dniu biegu tj. 19 czerwca 2022r. organizator
zastrzega prawo do wydania niepełnego pakietu startowego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacji
imprezy. Dane osobowe uczestników biegu są przetwarzane 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych). Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

UWAGI KOŃCOWE:
a. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
b. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i
rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
c. Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
d. Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
e. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
f. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
g. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
h. Kontakt: 880607407, 886224300, mail: halobiegacze@gmail.com
i. Pisemne protesty są przyjmowane przez Biuro Zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
Przy składaniu protestu należy wpłacić kaucję w wysokości 50 zł. W przypadku braku
uwzględnienia protestu kaucja nie jest zwracana. Protest będzie rozpatrywany przez
Organizatora biegu.

Oświadczenie uczestnika biegu
1. Jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się
w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innych środków (np.
leków, środków psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób
wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną oraz zdolność podejmowania
decyzji.
2. Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany/a jestem zdrowy/a, startuję na własną
odpowiedzialność i biorę odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas 3 Biegu
Sikorskiego w dniu 19.06.2022r.
3. Zapoznałem/am się z regulaminem 3 Biegu Sikorskiego i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
4. Uczestnicząc w 3 Biegu Sikorskiego jestem świadom ewentualnych zagrożeń i startuję na
własne ryzyko. Jestem świadomy/a, iż mój udział w 3 Biegu Sikorskiego może narazić mnie na
utratę zdrowia lub życia.
5. Zobowiązuję się do zabezpieczenia się od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z
moim uczestnictwem w 3 Biegu Sikorskiego.
6. Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Organizatora biegu HALO Hyżne, HALO
Biegacze oraz kierownictwo, administratorów i osoby odpowiedzialne wg kompetencji,
urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, utraty zdrowia lub życia,
lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
7. Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane 3 Biegu Sikorskiego rozstrzygał
Organizator biegu, którego postanowienia są ostateczne i w pełni obowiązujące. Nie będę
wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać
żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
8. Wyrażam zgodę się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie
moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów Biegu szlakiem gen. Sikorskiego
dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

…………………………………………………….
podpis uczestnika/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
Przedstawiciela ustawowego: rodzica/opiekuna prawnego/kuratora dotyczące udziału
nieletniego uczestnika (poniżej 18 roku życia) w 3 Biegu Sikorskiego w dniu 19.06.2022r.
Ja niżej podpisany/podpisana
……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)
Legitymujący/legitymująca się dowodem tożsamości
………Nr………………………………………
zamieszkały/ zamieszkała w
………………………………………………………………………………
niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym
………………………………………………………………………………………
syna/córki/wychowanka/wychowanki (imię i nazwisko osoby nieletniej)
Urodzonego/urodzonej dnia …………………………………..roku wyrażam zgodę na jego/jej
uczestnictwo w 3 Biegu szlakiem gen. Sikorskiego w dniu 19.06.2022r.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu 3 Biegu Sikorskiego oraz jestem
świadom/a jego postanowień i w pełni je akceptuję.
Oświadczam także, że mój syn/ wychowanek moja córka/wychowanka posiada dobry stan
zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w
zawodach sportowych. Jednocześnie oświadczam, że niepełnoletni bierze udział w zawodach
wyłącznie na moją odpowiedzialność oraz zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności
Organizatora biegu HALO Hyżne, HALO Biegacze oraz kierownictwo, administratorów i
osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na
wypadek strat, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z uczestnictwem mojego
syna/córki/ wychowanka/wychowanki w 3 Biegu Sikorskiego.
Jestem świadom/a ewentualnych zagrożeń. Mój syn/córka/wychowanek/wychowanka startuje
na moje ryzyko. Jestem świadomy/a, iż udział w 3 Biegu Sikorskiego może narazić mojego
syna/córkę/wychowanka/wychowankę na utratę zdrowia lub życia.
Zobowiązuję się do zabezpieczenia się od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z
uczestnictwem mojego syna/córki/wychowanka/wychowanki w 3 Biegu Sikorskiego.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku syna/córki/wychowanka/wychowanki dla
potrzeb organizatorów imprezy, oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb związanych z organizacją zawodów sportowych po nazwą 3 Bieg Sikorskiego.
Podstawa prawna pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b,
art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE L. z
2016 r. Nr 119, str. 1
……………..……………………………………………
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

