REGULAMIN „IV ŚWIĄTECZNEGO BIEGU PRZEBIERAŃCÓW”
Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta Dębica i Klub Biegacza Maratończyk Dębica – Organizatorzy
imprezy zapraszają do wzięcia udziału w przedsięwzięciu rekreacyjno – sportowym,
pod nazwą „IV ŚWIĄTECZNY BIEG PRZEBIERAŃCÓW”
Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki BIEGU oraz sposoby zachowania
się uczestników, podczas imprezy rekreacyjno - sportowej pn. „IV ŚWIĄTECZNY
BIEG PRZEBIERAŃCÓW”
CEL
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Dębicy
i okolic. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja zdrowego stylu
życia.

ORGANIZATOR
Urząd Miejski w Dębicy
Klub Biegacza Maratończyk Dębica
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy

PARTNERZY
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Olimp Sport Nutrition
Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.
Nadleśnictwo Dębica
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. zo.o
Wodociągi Dębickiego Sp. zo.o.
Podkarpackie SADY.PL

SPONSOR GŁÓWNY
Arkus & Romet Group

KONTAKT
Kierownik Biegu i ds. Bezpieczeństwa: Monika Rojek-Kałek 606 767 723
Kierownik Biegu i Biura Zawodów: Waldemar Puzio 502 465 117
TERMIN I MIEJSCE
Data: 15.12.2018 (sobota), godzina 13:30 – otwarcie biura zawodów.
Start i meta do biegu znajduje się na Rynku w Dębicy.
TRASA BIEGU
Dystans: 600 m dla dzieci do lat 12 i bieg główny 4 km , to trasa płaska, nawierzchnia:
asfalt (100%)
W biegu nie obowiązuje limit czasowy (przewidywany czas biegu głównego to 40
min).
NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
Dla wszystkich, którzy ukończą bieg przewidziany jest medal.
Atrakcyjne konkursy z nagrodami dla uczestników biegu
Dla zawodników nie będzie przygotowany depozyt.
Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.
ZGŁOSZENIA DO BIEGU
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w na Rynku w Dębicy obok muszli
koncertowej.
Zgłoszenia i weryfikacja do biegu w dniu zawodów od godziny 13:30 do 14:45.
Start w biegu jest nieodpłatny, obowiązują limity: 100 uczestników w biegu dla dzieci
do 12 roku życia, 400 osób w biegu głównym.
Bieg ma charakter rekreacyjny i nie będą prowadzone klasyfikacje wiekowe.
W biegu dla dzieci mogą startować tylko te dzieci, które nie ukończyły 12 lat.
W biegu głównym mogą startować zawodniczki i zawodnicy, po ukończeniu 12-tego

roku życia.
Wszyscy zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu
15.12.2018 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub
paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie
oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan
zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.
UCZESTNICTWO
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście. Każdy zawodnik
powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem
i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu
i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na
publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z imprezy i jego promocji na
wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach
reklamowych innego typu. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu biegu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu podaje dane osobowe na formularzu
i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji
i umieszczenia w komunikacie końcowym.
2. Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię
i nazwisko, data urodzenia, adres, przynależność klubowa, adres e-mail, numer
telefonu, płeć.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 95/46/WE Organizator informujemy, że:
- Administratorem danych osobowych Uczestnika jest KB Maratończyk z siedzibą
ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica, zwany dalej Administratorem; który prowadzi
operacje przetwarzania danych osobowych uczestnika,
-Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji imprezy i jej
promocji przez Organizatora i Sponsora Tytularnego w kontekście jego udziału w
organizacji imprezy, jej promocji i działań komunikacyjnych, na podstawie
wyrażonej przez uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- Dane osobowe uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom.
- Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
- Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres organizacji i promocji
imprezy.
4. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa Biegu w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest uczestnictwo w nim,
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: żądania
od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia

danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia skargi do
organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie.
6. Dane osobowe uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
7. Dane osobowe uczestnika nie podlegają profilowaniu.
8. Uczestnik jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w biegu.
9. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność,
co potwierdza w biurze zawodów poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem
o zdolności do udziału w biegu.
10. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora, wolontariuszy
oraz osób kierujących ruchem. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się
z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
11. Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na
rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów-jako
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania Jego zgody
umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie,
telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
12.
Przystępując do zawodów Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego
wizerunku przez Organizatora i Sponsorów - stanowiącego więcej niż szczegół
całości imprezy publicznej w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich
nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach
reklamowych innego typu.
13.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk
żywiołowych lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających
zagrożenie dla uczestników. Do zawodnika należy ocena sytuacji i dostosowanie
swojego ubioru do panujących warunków. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy
zagubione lub pozostawione. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń
Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu. Ostateczna
interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Trasa biegu :
Dystans: 600 m dla dzieci do lat 12
Start: Rynek, ul. Piekarska, ul. Żeromskiego, ul. Żuławskiego, Meta: Rynek

Trasa biegu :
Bieg główny 4 km
Start: Rynek, ul. Piekarska, ul. Żeromskiego, ul. Żuławskiego, ul. Kolejowa, ul.
Kraszewskiego, Rondo im. Ryszarda Świerada, ul. Kraszewskiego, ul. Parkowa, ul.
Staszica, ul. 1 Maja, ul. I.Lisa, ul. Parkowa, ul. Kraszewskiego, Rondo im. Ryszarda
Świerada, ul. Kraszewskiego , ul. Kolejowa, Meta: Rynek

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapewniam opiekę nad niepełnoletnim (imię nazwisko dziecka)
……………………………………..……………………………………………………………
i wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w Świątecznym Biegu Przebierańców
w dniu 15 grudnia 2018 r. Jednocześnie zobowiązuję się do egzekwowania od nieletniego,
pozostającego pod moją opieką stosowania się do wszelkich wskazówek i poleceń udzielonych
przez Organizatora.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego
dziecka zarejestrowanego podczas trwania Biegu i jednocześnie przyjmuję wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z realizacją Imprezy oraz jej
promocją, a także promocją miasta Dębicy i współorganizatorów biegu. Odbiorcami danych
osobowych będą osoby zapoznające się z materiałami promocyjnymi działalności miasta Dębicy.
Każdy Uczestnik biegu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych. Uczestnik Biegu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane
uczestnika Biegu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu w jakim zostały
zebrane przez Organizatora.
Data:………………..……………………………………………………………………………
/ czytelny podpis rodzica lub dorosłego opiekuna /

Oświadczenie uczestnika zawodów
Imię i nazwisko uczestnika zawodów
………………………………………………………………………………..................................
Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału
w przedsięwzięciu rekreacyjno – sportowym, pod nazwą Świątecznym Biegu Przebierańców
w dniu 15 grudnia 2018 roku oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu zawodów
i trasą, na której będą się odbywały zawody i w pełni akceptuję zapisy
w nich zawarte.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowanego podczas trwania Biegu i jednocześnie przyjmuję wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wyłącznie dla celów związanych z realizacją Imprezy oraz jej promocją, a także promocją miasta
Dębicy i współorganizatorów biegu. Odbiorcami danych osobowych będą osoby zapoznające się z
materiałami promocyjnymi działalności miasta Dębicy. Każdy Uczestnik biegu posiada prawo do żądania
od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik Biegu ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Dane uczestnika Biegu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu w jakim zostały
zebrane przez Organizatora.

………………………………………………….
/data i czytelny podpis uczestnika/

LISTA UCZESTNIKÓW
IMPREZY REKREACYJNO – SPORTOWEJ
„IV ŚWIĄTECZNY BIEG PRZEBIERAŃCÓW”
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Imię i nazwisko
uczestnika

Rok urodzenia

Potwierdzam że zapoznałem
się z regulaminem
Opiekun: imię i nazwisko –podpis
(oświadczenie w załączeniu)

