REGULAMIN
V OGOLNOPOLSKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO „KOLEJ NA BIEG”
MIŁKOWICE – 23 CZERWCA 2019

I. CELE
1.
2.
3.
4.

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Promocja kolejnictwa.
Nawiązanie do tradycji kolejarskiej w Gminie Miłkowice. Promocja miejscowości
tematycznej Miłkowice – Wioska Kolejarzy.

II. ORGANIZATORZY
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach
2. Stowarzyszenie Kolejarz.
III. TERMIN i MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się – 23 czerwca 2019 roku.
2. Start do biegu – godz.12.00
3. Miejsce startu i mety: Boisko sportowe w Miłkowicach
IV. TRASA, DYSTANS
1. Trasa ma charakter przełajowo – uliczny i poprowadzona jest zarówno ulicami Miłkowic,
jak również drogami gruntowymi przylegającymi do miejscowości Miłkowice.
2. Bieg rozegrany zostanie na dystansie – 8550 m.
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje
dyskwalifikację.
4. Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy, który wynosi 80 minut.
5. Trasa nie jest atestowana.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 22 czerwca 2019 r. ukończą
18 lat. Do biegu warunkowo mogą być dopuszczone osoby mające ukończone 15 lat – na
co wymagana jest zgoda jednego z rodziców i własnoręczny podpis rodzica na karcie
zgłoszeniowej.
2. Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu Biegu.
3. Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu
na własną odpowiedzialność.
4. Poddanie się weryfikacji w Biurze Biegu.

5. Weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych odbędzie w biurze zawodów,
w dniu 23 czerwca 2019 r. Biuro zawodów będzie czynne od godz.10.00 na boisku
szkolnym w Miłkowicach
6. Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Biegu musi posiadać dowód osobisty lub inny
dokument w celu kontroli daty urodzenia. Po zweryfikowaniu zawodnicy otrzymują pakiet
startowy
7. Pakiety startowe zawierają: torbę z logo biegu, numer startowy, agrafki, wodę, baton,
talon na posiłek po biegu, oraz pamiątkowy gadżet związany z biegiem.
8. Każdy biegacz na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenie do Biegu możliwe jest poprzez:
 wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej w
do dnia 19 czerwca 2019 r.
https://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/2337-v-biegprzelajowy-kolej-na-bieg.html


terminie

osobiste zarejestrowanie się na bieg w dniu zawodów czyli 23 czerwca 2019 r.

2. Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym
regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu
i dokonanie opłaty startowej.
4. Opłata startowa wynosi:
 20 zł – dla osób zgłoszonych i opłaconych do dnia – 15.VI.2019 r.
 25 zł – dla osób zgłoszonych po 15.VI.2019 r. oraz w dniu zawodów.
Opłatę startową można uregulować gotówką w biurze zawodów podczas weryfikacji, lub
przelewem na konto organizatora: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach,
numer rachunku bankowego: 03 8669 0001 2032 0320 5958 0001
5. Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia jego na inną osobę.
VII. KLASYFIKACJE
1.
2.
K
K
K
K

Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
18 - 18 - 29 lat
30 - 30 - 39 lat
40 - 40 - 49 lat
50 - 50 - 59 lat

M18 - 18-29 lat
M 30 - 30-39 lat
M 40 - 40-49 lat
M 50 - 50- 59 lat

M 60 + powyżej 60 lat
3. Prowadzona będzie klasyfikacja „Najszybsza mieszkanka i mieszkaniec Gminy
Miłkowice.” - generalna kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.
4. Prowadzona będzie klasyfikacja: Mistrzostw Pracowników Kolei w kategoriach
generalnej kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.
5. Warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej jest ukończenie biegu przez
minimum trzech zawodników. W przeciwnym wypadku zawodnicy startują w kategorii
młodszej.
VIII. NAGRODY
1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I- III zawodnicy otrzymają
trofea wykonane z szyny kolejowej.
2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają
trofea wykonane z szyny kolejowej.
3. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni
w kategoriach wiekowych. Nagrody przechodzą kolejno na następnych zawodników
w kategorii.
4. Po dekoracji Organizatorzy przewidują losowanie atrakcyjnych nagród pośród wszystkich
osób, które ukończyły bieg.
IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
1. Bieg odbędzie się po trasie, na której możliwy jest niewielki ruch kołowy.
2. Ze względu na przełajowy charakter trasy - uczestnicy biegu zobowiązani są do
zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej.
4. Zabrania się na całej trasie posługiwanie się kijkami do Nordic Walking.
5. Zabrania się udziału w biegu zawodników biegnących z psami.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających
numerów startowych.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy
startują na własną odpowiedzialność.
8. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
9. Nawierzchnia trasy: naturalna, polna, szutrowa, 25% asfalt.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, ciepły
poczęstunek i napoje chłodzące.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na
potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do
nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych

wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie
na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych,
w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe
oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji.
5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
XI. IMPREZY DODATKOWE
Bieg przełajowy dla dzieci i młodzieży "Kolej na dzieci"
1. Około godziny 13:15 odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży w kategoriach:
 Przedszkolaki - dystans 150m
 Szkoły podstawowe i gimnazja:
- klasa I-III - dystans 300m
- klasa IV-VI - dystans 500m
- klasa VII, VIII i III gimnazjum - dystans 900m.

Załącznik Nr 1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Miłkowicach, Siedliska 6; 59-222 Miłkowice.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: foto@gokismilkowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda) w celu organizacji i przeprowadzenia VI Biegu Papieskiego, przyznania nagród
oraz promocji imprezy.
4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana imię i nazwisko, wiek oraz wizerunek.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia zawodów, przyznania nagród i promocji imprezy.
6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat, w tym
przez okres niezbędny do organizacji i udokumentowania imprezy oraz okres wynikający
z przepisów prawa obowiązującego Administratora w tym przepisów prawa podatkowego
i o przedawnieniu roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie będzie
miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją
odmowy ich podania będzie brak możliwości uczestniczenia w zawodach.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

