Żagański Festiwal Biegów Niepodległościowych
ŻAGAŃ, 11 LISTOPADA 2021 r.
REGULAMIN
I CEL IMPREZY:
– Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Żagania, Powiatu Żagańskiego
oraz Województwa Lubuskiego i sąsiednich,
– Popularyzacja masowych biegów, jako jednej z form aktywnego wypoczynku,
- Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży,
– Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
– Promocja Miasta Żagania, Powiatu Żagańskiego oraz Województwa Lubuskiego,
– Promocja postaw patriotycznych poprzez wspólne świętowanie odzyskania Niepodległości
przez Polskę.
II ORGANIZATORZY:
– Burmistrz Miasta Żagań – Andrzej Katarzyniec
– Arena Żagań sp. z o.o. w Żaganiu
Kontakt z organizatorem - Tomasz Hucał, e-mail: t.hucal@arena.zagan.pl
III. TERMIN I MIEJSCE:
Wszystkie biegi odbędą się 11 listopada 2021 roku (czwartek) na terenie Stadionu Arena przy
ul. Kochanowskiego 6 w Żaganiu.
Biegi odbywać się w większości na bieżni tartanowej Stadionu, wyjątkiem będzie bieg na 800
metrów z wykorzystaniem infrastruktury Kompleksu Arena, jednak z wykluczeniem dróg
publicznych.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
* W Żagańskiej Mili Niepodległościowej mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia
imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową.
* W biegach dzieci i młodzieży udział brać mogą dzieci w wieku od 2 do 15 lat. Dopuszcza
się także udział rodziców, opiekunów prawnych, ale tylko w biegu dzieci do lat 6.
* Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w
każdym z biegów.
* Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność
opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletnich), co potwierdza podpisując oświadczenie
o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.
* Pobranie numeru startowego przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku
niepełnoletnich) będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego
akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku
uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.
* Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z
przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i
spikera. Zamocowanie numeru startowego w innym miejscu lub jego brak podczas biegu
grozi dyskwalifikacją.
* Przebywanie na trasie biegów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy imprezy.

* Organizator zwraca uwagę Uczestników Festiwalu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń
wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem
fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca
przed rozpoczęciem przygotowań do Festiwalu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych
badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej.
V ZGŁOSZENIA
* Wyłącznie elektronicznie– od 13 października od godz. 12:00, do 29 października 2021 r.
do godz. 12:00 (lub wcześniej, w przypadku osiągnięcia limitu startujących), poprzez
rejestrację na stronie internetowej: www.datasport.pl
* Numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu zgody na
start, oświadczenia RODO oraz oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu, a
także uiszczeniu opłaty startowej. Za zgłoszenie uważa się: dostarczenie wypełnionego
formularza zgłoszenia do udziału w biegach i wpłacenia w terminie opłaty startowej.
* Osoby, które w ciągu tygodnia (7 dni) od zgłoszenia nie dokonają opłaty startowej, zostaną
wykreślone z listy zapisanych na Festiwal.
* We wszystkich biegach obowiązuje limit startujących, który wynosi: 100 metrów (bieżnia)
– 150 osób, 200 metrów (bieżnia) – 150 osób, 400 metrów (bieżnia) – 100 osób, 800 metrów
(bieg przełajowy) – 100 osób, 1.111 metrów (bieżnia) – 144 osoby.
* W ostatnim biegu przewiduje się maksymalnie 6 serii po max. 24 w jednej serii. Możliwe
łączenie serii kobiet z mężczyznami.
* O zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin
zapisania się na bieg.
* Organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych, poza portalem zapisów
elektronicznych. Osoba, która z jakiś przyczyn nie może wystartować w Festiwalu, nie może
oddać swojego numeru startowego innemu biegaczowi. Ewentualne zmiany muszą być
zgłaszane organizatorowi, jednak nie później, niż do 4 listopada do godz. 10.00.
* Za bieg z cudzym numerem startowym, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, a przy
nazwisku zgłoszonym do biegu, na liście wyników pojawi się sentencja DSQ informująca o
dyskwalifikacji.
* Organizator nie pośredniczy w odsprzedaży, sprzedanych już wcześniej pakietów
startowych.
* W przypadku zgłoszenia przez biegacza rezygnacji ze startu, z jakiegokolwiek powodu,
jego miejsce zostaje uwolnione i udostępnione w dalszym, publicznym procesie rejestracji,
chyba, że rezygnacja nastąpi po zamknięciu zapisów.
VI OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA, SPRAWY FINANSOWE
Płatności dokonujemy na konto Arena Żagań Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 6, 68-100
Żagań, nr konta: 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001
W tytule: Festiwal Biegów – imię i nazwisko, dystans
opłaty startowe wynoszą:
- na dystansach od 100 do 400 metrów – 20 zł
- 800 metrów – 30 zł
- Żagańska Mila Niepodległościowa (1.111 metrów) – 40 zł
Za datę wniesienia opłaty startowej przyjmuje się: datę zaksięgowania płatności przez
Organizatora

* W ramach opłaty startowej uczestnicy Żagańskiej Mili otrzymują numer startowy z
agrafkami, pamiątkowy medal na mecie, gadżet sportowy, ciepłe i zimne napoje, drobną
przekąskę na mecie.
* W ramach opłaty za biegi dzieci i młodzieży, jego uczestnicy otrzymują: numer startowy z
agrafkami, medal na mecie biegu, napój i słodki poczęstunek na mecie biegu oraz drobny
upominek w miarę możliwości organizatora.
* Koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe uczestnicy zawodów lub
jednostki delegujące.
* Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym momencie.
* W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za wniesioną opłatę startową – należy tą chęć
zgłosić w dniu dokonania rejestracji na Festiwal drogą mailową.
VII KLASYFIKACJE KOŃCOWE
ŻAGAŃSKA MILA NIEPODLEGŁOŚCIOWA
prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn – nagrody
za miejsca 1-3
BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY
W pozostałych biegach dzieci i młodzieży nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja, nie
będzie także pomiaru czasu. Biegi mają charakter rekreacyjny.
VIII POMIAR CZASU
Pomiar czasu będzie prowadzony wyłącznie w Żagańskiej Mili Niepodległościowej na
podstawie pomiaru chronometrażowego oraz fotokomórki. Kolejność ustalać będzie obsługa
sędziowska.
IX NAGRODY
BIEGI DZIECI i MŁODZIEŻY
każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal (nie dotyczy rodziców
biegnących z dziećmi).
ŻAGAŃSKA MILA NIEPODLEGŁOŚCIOWA
za miejsca 1-3 w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: trofea sportowe i nagrody finansowe, w
wysokości przedstawionej poniżej:
OPEN KOBIET I OPEN MĘŻCZYZN:
I MIEJSCE – 200 ZŁ
II MIEJSCE – 150 ZŁ
III MIEJSCE – 100 ZŁ
X WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH
Wydawanie numerów oraz pakietów startowych na wszystkie biegi odbywać będzie się w
dniach 10 i 11 listopada 2021 roku:

10.11.2021 (środa) – godz. 9:00 – 20:00 (Hala Arena –pokój nr 8, parter)
11.11.2021 (czwartek) – godz. 9:00 – 12:30 (na Bieg Dzieci wyłącznie do godz. 11:00!) –
Biuro Wydawania Numerów – Hala Arena, parkiet.
Pakiety startowe na Bieg Główny odbieramy osobiście (na Bieg Dzieci pakiety odbierają
rodzice/opiekunowie prawni). W przypadku osób niepełnoletnich – pakiet odbierać może
opiekun prawny.
W przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną, musi ona posiadać pisemne
upoważnienie od osoby, której pakiet jest odbierany (z numerami dowodów osobistych,
którymi legitymują się obie osoby lub numerami innych dokumentów, stwierdzających
tożsamość). Musi posiadać także oświadczenie osoby, za którą pakiet odbiera, dotyczące
braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu. Oba oświadczenia mogą znajdować
się na jednym dokumencie, a ich wzory są dostępne na stronie organizatora.
XI PROGRAMY ZAWODÓW
9:00 – 12:30 – działalność Biura Wydawania Numerów, wydawanie pakietów startowych.
Uwaga! Na biegi dziecięcy – wyłącznie do godz. 11:00!
12:00 –start Biegu Dzieci (2-6 lat) na dystansie 100 metrów – max. 4 serie
12:20 –start Biegu Dzieci (7-11 lat) na dystansie 200 metrów – max. 4 serie
12:40 –start Biegów Dzieci i Młodzieży (12-13 lat) na dystansie 400 metrów – max. 3 serie
13:10 – start Biegu Przełajowego dla Młodzieży (14-15 lat) na dystansie 800 metrów – max. 2
serie
13:40 – Żagańska Mila Niepodległościowa na dystansie 1.111 metrów - max 6 serii – 2 x
młodzież (16-18 lat), 2 x kobiety, 2 x mężczyźni
15:00 – dekoracja zwycięzców Żagańskiej Mili Niepodległościowej
15:15 – zakończenie zawodów

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:
a) Administratorem danych jest Arena Żagań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Arenie Żagań Sp. z o.o. w
Żaganiu możliwy jest pod adresem email : iod@arena.zagan.pl,
c) dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia
usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w zakresie realizacji
procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów, przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz promocji Biegu.
d) dane nie będą udostępniane innym odbiorcom (poza listami startowymi i listami wyników),
e) dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez okres
odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz
podatkowymi,
f) Zawodnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub

nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie
stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami,
g) podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej
podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez
podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy (świadczenie usług),
h) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz szatnie,
- organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas imprezy,
- biegi odbędą się bez względu na pogodę,
- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.
ORGANIZATOR

