Regulamin
Bieg Stolarza – edycja 3
1. Organizatorzy

— Miasto Radomsko
Ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko

— Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko
Tel. 501 659 683
Strona: www.kolarsko-biegowy.pl
e-mail:kolarskobiegowy@gmail.com

- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku
Ul. Reymonta 12
97-500 Radomsko

Patroni
— Lasy Państwowe

Partnerzy
—Stowarzyszenie Koniczynka, Stowarzyszenie Panaceum

2. Cel
Promocja miasta Radomska;
Promocja sportowych wydarzeń i możliwości;
- Integracja i promocja branży stolarskiej i meblarskiej Radomska jako aktywnego środowiska struktury
społecznej miasta i regionu;
- Popularyzacja biegania - znakomitej formy rekreacji oraz sportowej rywalizacji;
- Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku;
- Pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez zbiórkę publiczną zorganizowaną przez Stowarzyszenie
Koniczynka

3. Termin i miejsce zawodów
- Zawody startują 26 września 2021 roku od godziny 9.00
- Biuro Zawodów zlokalizowane będzie nad brzegiem zbiornika wodnego Wymysłówek przy ulicy
Kombatanckiej i rozpocznie swoją pracę w dniu zawodów od godz. 8:00;

4. Trasy (zawody)
— Biegi dla dzieci 800 metrów
— Bieg sztafetowy firm z branży stolarskiej – 3 x 800 metrów
— Bieg główny ponad 3650 metrów ( 1 pętla)

Trasy biegowe nie posiadają atestu PZLA. Podane dystanse są wartościami orientacyjnymi. Faktyczne
dystanse mogą się różnić od podanego o +/- 0,5 km. Trasy będą znakowane taśmami oraz dodatkowo
strzałkami. W newralgicznych miejscach będą stały służby porządkowe.

5. Klasyfikacje
— Bieg dla dzieci - bieg nieklasyfikowany

— Bieg sztafetowy firm z branży stolarskiej – składy 3 osobowe
Klasyfikacja open (1-3 miejsca)

— Bieg główny
Na trasie będzie prowadzona klasyfikacja open kobiet i mężczyzn (1-3 miejsca)

Mężczyźni:
M1 mężczyźni 16 - 39 lat
M2 mężczyźni 40 - powyżej

Kobiety:
K1 kobiety 16 - 39 lat
K2 kobiety 40 – powyżej

Organizator przygotował dla zawodników sklasyfikowanych na miejscach I, II, III w każdej z w/w kategorii
pamiątkowe puchary.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty
kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia
się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
Nagrody nie dublują się (dotyczy kategorii wiekowych i open).

6. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem zawodów może być osoba spełniająca następujące warunki:
— Dokona internetowego zgłoszenia najpóźniej do 18.09.2021 r. (godz. 23.59)
— Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz rejestracyjny.
Zgłoszenie sztafety dokonuje kapitan drużyny wypełniając formularz.
Link do formularza zgłoszeń dostępny na stronie internetowej
www.biegamy.radomsko.pl/biegstolarza3
— Dokona w dniu zawodów osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów: do godz.
Bieg dla dzieci do godz. 8.50
Bieg sztafetowy do godz. 9.00
Bieg główny do godz. 9.30

i odbierze numer startowy, w przypadku braku odbioru, po tej godzinie pakiet na nazwisko danego
zawodnika przepada.
— Ilość uczestników ograniczona: dla biegu głównego – 100 osób, biegu dla dzieci – 60 osób i 10
sztafet ( 30 zawodników) (pod uwagę brana jest kolejność zapisów)
Każdy z uczestników sztafety trzyosobowej zobowiązany jest dopisać się do swojej drużyny podając w
zgłoszeniu poprawną nazwę swojej drużyny tak samą!
— Warunkiem udziału w imprezie jest czytelny podpis w dniu zawodów pod Klauzulą Informacyjną.
— Posiadanie dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnika)
— W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia. Osoby w wieku 16- 18 lat
zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich
podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub
opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
— W biegu dla dzieci mogą uczestniczyć osoby od 8 roku życia. Osoby w wieku 8-15 lat zobowiązane
są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i
numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z
dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Uczestnik biegu musi
przedstawić dokument potwierdzający jego wiek
— Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie
późniejszym.
— Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko
naturalne.
- Biegacze biorący udział w Biegu Stolarza mają obowiązek umieszczenia numeru startowego w sposób
widoczny na koszulce na piersi;
- Zawodnicy poruszają się po trasach Biegu Stolarza stosując zasady rywalizacji Fair Play poruszają się prawą stroną trasy ustępując miejsca szybszym biegaczom, nie korzystają
z pomocy urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz pomocy osób trzecich;
- Zawodnicy nie mogą bez wiedzy Organizatora zamieniać się numerami startowymi lub startować w
zastępstwie innego uczestnika. W przypadku wycofania się zawodnika z trasy zawodów zawodnik
zobowiązany jest do zawiadomienia niezwłocznie o tym fakcie Organizatora w Biurze Zawodów.

7. Opłaty startowe
Wszystkie biegu są bezpłatne. W Biurze Zawodów prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz
Stowarzyszenia Koniczynka. Uczestnicy Biegu Stolarza będą mogli dokonywać dobrowolnej wpłaty do
specjalnie oznakowanej puszki.

8. Nagrody
Nagroda dla 3 najlepszych sztafet z biegu sztafetowego
Nagroda dla Najszybszego Zakładu Stolarskiego
Nagroda dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki Biegu Głównego

9. Świadczenia
— Pakiet startowy dla każdego uczestnika (medal, numery startowe, woda mineralna)
— Pamiątkowy puchar za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii
— Elektroniczny pomiar czasu
— Bieg oznakowaną trasą,
— Ratownik medyczny
— Posiłek (jeśli pozwoli sytuacja epidemiologiczna w kraju)
—Obsługę fotograficzną

10. Informacje Dodatkowe
— W związku z trwającą epidemią, szatnie oraz depozyt nie będą dostępne dla zawodników.
— Osoby, które ukończą zawody nie powinny przeszkadzać zawodnikom przebywającym jeszcze na
trasie,
— Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas zawodów,
— Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
— Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie.
— Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją Biegu Stolarza nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Wydarzeniu, a Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność..
— Na trasie zawodów występują trudne warunki techniczne.
— Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
— Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
— Powstałe kwestie sporne rozstrzyga organizator.
—Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku
na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
—W sytuacji wypadku, każdy z Uczestników jest zobowiązany do udzielenia pomocy
poszkodowanemu i w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej.

—Ratownicy będą znajdować się na starcie i mecie zawodów
Jeśli sytuacja epidemiologiczna w Polsce i obowiązujące aktualne przepisy nie pozwolą na organizację
zawodów, zawody zostaną przełożone na inny termin.

11. Harmonogram
8.00- Otwarcie biura zawodów (dla wszystkich biegów)
9.00 - Start biegu dla dzieci , grupa młodsza do 12 roku życia
9.15 - start biegu dla dzieci, grupa starsza do 15 roku życia
9.30 - Start sztafet
10.00 Start Biegu Głównego
11.00 Dekoracja zawodników z wszystkich biegów

12. Trasy
Bieg Główny

Sztafeta i bieg dla dzieci:

Informacje i kontakt
Organizator
Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko
Sebastian Pierzchalski tel. 501 659 683
e-mail: kolarskobiegowy@gmail.com

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), oraz w związku z realizacją przepisów o RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
przysługujących prawach:
I.
[WSKAZANIE ADMINISTRATORA DANYCH]
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko, z którym możesz się skontaktować pod e-mailem
kolarskobiegowy@gmail.com; pod numerem telefonu 501 659 683 lub pisemnie na adres ul. Starowiejska 9/8 Radomsko 97-500
II.
[ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH]
Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
− dane identyfikujące, a w szczególności imię i nazwisko, płeć, data urodzenia,
− dane kontaktowe: adres zamieszkania (miejscowość), podane przez Panią/Pana numery telefonów i adres e-mail,
− dane szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia.
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i pozostaje dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest
niezbędne dla udziału w Wydarzeniu sportowym. Jeżeli dane osobowe nie zostaną przez Pana/Panią podane to nie będzie możliwości
wzięcia udziału w Wydarzeniu sportowym.
III.
[CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
CEL PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
1. przeprowadzenie Wydarzenia sportowego, w tym dokonanie Prawnie uzasadniony interes Administratora
rejestracji uczestnictwa, opłacenie opłaty startowej, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej,
umieszczenie i prezentacja na liście startowej, dokonanie
weryfikacji uczestnictwa w Biurze Zawodów, prezentacji
uczestnika w stosunku do nieograniczonej liczby osób przez
komentatora w trakcie biegu, ogłoszenie wyników poprzez
spikera na mecie biegu a także na stronie internetowej
Organizatora lub podmiotu wybranego przez Organizatora,
odbiór nagród, oraz istotnych informacji dotyczących
organizacji i przeprowadzenia imprezy, a także dla potrzeb
informacyjnych, statystycznych i archiwalnych. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych
celach jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Administratora.

2.

rozpowszechnienie, wykorzystanie i upublicznianie imienia Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych
oraz nazwiska, wizerunku i głosu Uczestnika Wydarzenia osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
Sportowego we wszelkich mediach, w tym elektronicznych i (art. 6 ust 1 lit. a RODO)
drukowanych, a także w telewizji, Internecie, na stronie
Organizatora lub innego podmiotu wybranego przez
Organizatora i w mediach społecznościowych oraz w
przekazach telewizyjnych i radiowych, do celów
promocyjnych i informacyjnych Wydarzenia. Przetwarzanie
danych osobowych w powyższych celach odbywa się w
oparciu o zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
3. ochrona zdrowia Uczestnika Wydarzenia Sportowego na Przetwarzanie na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a)
podstawie jego oświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych.
W powyżej wskazanych celach nie będziemy dokonywać profilowania czy zautomatyzowanej analizy danych osobowych.
IV.
[ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH]
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą następujące podmioty: 1) upoważnieni pracownicy oraz osoby współpracujące z Administratorem,
2) osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa, 3) firmy, z którymi współpracuje Organizator przy organizacji Wydarzenia Sportowego,
m.in. dostawcy usług pomiaru czasu, IT, dostawcy usług fotograficznych i video, partnerzy oraz sponsorzy Wydarzenia sportowego, podmiot,
który prowadzi rejestrację Uczestników na Wydarzenie Sportowe, przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy, wyłącznie w
zakresie i w celu zgodnym z podanym w pkt III.
V.
[OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH]
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w III lub do momentu wycofania zgody.
W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej
wycofania.
Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VI.
[PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]
Przysługują Panu/Pani następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: 1) Prawo dostępu do przetwarzanych danych
osobowych, 2) Prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przetwarzanie jest nieprawidłowe; 3)
Prawo usunięcia danych osobowych; 4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w tym np. prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody; 5) Prawo do przenoszenia danych osobowych; 6)
Prawo do sprzeciwu. 7) Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy RODO

www.kolarsko-biegowy.pl

#LudzieTworząSport

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko
Starowiejska 9/8
Radomsko 97-500
NIP: 7722415122
Regon:369069589

