REGULAMIN BIEGU
100-lecie Klubu Sportowego SOŁA OŚWIECIM
07.09.2019 r.
I. CEL IMPREZY
1. Uczczenie setnej rocznicy powstania Klubu Sportowego „Soła” Oświęcim.
2. Zbiórka środków finansowych na rzecz Alicji Włodarczyk podopiecznej Fundacji „Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy”. Dziewczynka urodziła się, jako wcześniak z wrodzonym
wodogłowiem, wadą serca, nerką podkowiastą, zwichniętymi bioderkami, upośledzonym
funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego. Zmaga się również z lekooporną
padaczką. Zdiagnozowano u niej rzadką chorobę genetyczną. Ma za sobą wiele
miesięcy spędzonych w szpitalu. Wymaga codziennej rehabilitacji.
3. Całość środków finansowych pozyskanych z biegu pomniejszona o koszty
organizacyjne przekazana zostanie na konto Fundacji „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”.
4. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności
ruchowej.
5. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
Oświęcimia oraz pracowników lokalnych firm.
6. Promocja Miasta Oświęcim, jako miejsca przyjaznego dla biegaczy.
7. Możliwość sprawdzenia swoich sił w rywalizacji sportowej.
II. ORGANIZATORZY
1. Bieg odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
2. K.S. „Soła” Oświęcim.
3. Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka’’.
4. Urząd Miasta Oświęcim.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. 07. września 2019 r.
2. Biuro Zawodów otwarte w godz. 12:00 – 14:00
3. Rozgrzewka przed biegiem na płycie boiska godz. 14:15
4. Start godz. 14:30
5. Dekoracja zwycięzców i losowanie nagród w przerwie meczu około godz. 16:30
6. Start, meta i biuro zawodów – Stadion K.S. „Soła” Oświęcim ul. Przeczna 2a,
7. Dystans: 5 000 m
8. Trasa: Start – stadion K.S. „Soła” Oświęcim – Park Pojednania Narodów – Meta –
stadion K.S. „Soła” Oświęcim.
IV. POMIAR I LIMIT CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez komisję sędziowską.
2. Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia.
Numer startowy musi być widoczny.
3. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.
4. Zawodnicy bez numeru startowego będą usunięci z trasy zawodów. Obowiązuje limit
czasu na pokonanie trasy 5 000m – 60 minut.
5. Uczestnicy, którzy nie ukończą zawodów przed upływem powyższego limitu czasu,
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. UCZESTNICTWO
1. Zawody mają charakter otwarty. W zawodach brać mogą udział wszyscy chętni,
posiadający dobry stan zdrowia, niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w
dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego.
2. Ze względów organizacyjnych organizator określa limit starających na 200 osób.
3. Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 16
lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
a) dokonanie rejestracji drogą elektroniczną lub osobiście w dniu zawodów w przypadku
nieosiągnięcia limitu startujących do dnia 30.08.2019 r.;
b) wniesienie opłaty startowej do 05.09.2019 r.w wysokości min. 30 PLN, lub po tym
terminie i w dniu zawodów (w biurze zawodów) - 50 PLN, nr konta organizatora -BS
Miedźna O/Brzeszcze 47 8446 1016 2002 0008 3090 0001, tytuł płatności „Bieg dla
Alicji” - imię i nazwisko.
c) podpisanie oświadczenia o uczestnictwie w zawodach na własną odpowiedzialność;
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku
Uczestnika, zgodnie z postawieniami rozdz. VIII.
e) przedstawienie przez osoby niepełnoletnie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
prawnego do udziału w biegu( wzór zgody dostępny na stronie internetowej organizatora:
http://zadyszka.org.pl/w zakładce Bieg 100 lat K.S. „Soła” Oświęcim.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej na stronie:
https://www.bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/421
2. Jeżeli nie zostanie osiągnięty założony limit istnieje możliwość zapisów w dniu
zawodów.
3. Organizator ustala limit uczestników na 200 (dwieście) osób. Po wyczerpaniu limitu,
zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu startujących, o czym powiadomi
w komunikacie na stronie biegu.
5. O udziale w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wniesioną opłatą startową.
VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Klasyfikacja generalna kobiet (K)
I m-ce – nagroda rzeczowa
II m-ce – nagroda rzeczowa
III m-ce – nagroda rzeczowa
2. Klasyfikacja mężczyzn
I m-ce – nagroda rzeczowa
II m-ce – nagroda rzeczowa
III m-ce – nagroda rzeczowa
3. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują na mecie pamiątkowe medale,
napoje chłodzące oraz posiłek regeneracyjny.
4. Wśród uczestników biegu zostaną rozlosowane trzy nagrody niespodzianki,
warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu i osobisty odbiór wraz z
okazaniem numeru startowego.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach.
2. Dane osobowe Uczestników zawodów będą przetwarzane w związku z organizacją i
promocją imprez Organizatora, wyłonieniem zwycięzców zawodów oraz przyznaniem i
wydaniem nagród.
3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji zawodów również
we współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej
organizacji zawodów.
4. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci:
imienia i nazwiska, miejscowości lub nazwy klubu, roku urodzenia na liście startowej
oraz na liście z wynikami.
5. Uczestnik zawodów posiada prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora;
6. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z
organizacją zawodów uniemożliwia uczestnikowi start w zawodach.
7. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela.
Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na
wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania i zwielokrotnienia
jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniania w dowolnej formie,
b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c) wykorzystania do promocji i organizacji Biegu i działalności Organizatora,
d) udostępniania Współorganizatorom w celu ich promocji w kontekście udziału w
Zawodach,
e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i re
emitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach,
g) emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.
Dokonanie rejestracji elektronicznej i opłacenie pakietu startowego potwierdza
zapoznanie się z warunkami Regulaminu oraz ich pełną akceptację.
2. Uczestnicy startują w Zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie
Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że
Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w Zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
3. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu
zdrowia wpisane podczas rejestracji są kompletne i zgodne z prawdą.

4. Na trasę Zawodów zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków
odurzających nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz napojów
alkoholowych. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i napojów zarówno
przed, jak i podczas Zawodów pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że
Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość
niedopuszczenia go do udziału w Zawodach lub zdyskwalifikowania go w ich trakcie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas
dojazdu na Zawody i powrotu z Zawodów.
6. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia
związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności
za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie
po lub w związku z Zawodami.
7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody innym Uczestnikom Zawodów oraz osobom trzecim.
8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Zawodach, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
9. Nieznajomość Regulaminu Zawodów nie zwalnia Uczestnika z zasad określonych
przez Organizatora w w/w dokumencie.
10. Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń Sędziów i służb
Organizatora.
11. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla Uczestników na trasie
Zawodów od momentu startu do zamknięcia trasy Zawodów określonej limitem
czasowym. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu
nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego Zawodów. Opiekę medyczną
zabezpieczają wolontariusze PCK.
12. Organizator zapewnia możliwość skorzystania zdepozytu i toalet.
13. Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni i depozycie Organizator nie
ponosi odpowiedzialności.
14. Uczestnicy Zawodów powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone
przez Organizatora zabezpieczających trasę Zawodów.
15. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności Uczestników należy zgłaszać do
Organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
16. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Zawodów i Sędziego
Głównego Zawodów.
Organizator

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW
/prawnych opiekunów dziecka
…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
(adres)

…………………………………………………………………..
(telefon kontaktowy)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko dziecka)

w Biegu z okazji stulecia Klubu Sportowego „SOŁA” Oświęcim, który organizowany jest w dniu
07.09.2019 r. (sobota) godz. 14:00-15:30 w Oświęcimiu.
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas rywalizacji sportowej i
za zapoznanie się z regulaminem biegu. Oświadczam, że u mojego dziecka nie występują
przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w Biegu.
Zgłoszenie do udziału w Biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania) oraz na rozpowszechnianie
wizerunku (dokumentacja fotograficzna i filmowa) na potrzeby biegu.
………………………………………………………………………..……
Czytelny podpis (imię i nazwisko) rodzica/opiekuna prawnego

