REGULAMIN
VI BIEGU WARCKIEGO
I. ORGANIZATOR
Warckie Centrum Kultury
II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy Warta Krystiana Kroguleckiego.
III. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja miasta Warty.
IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1.Bieg odbędzie się 21 września 2019 r. w Warcie.
2.Biuro zawodów: przy stadionie klubu MKS Jutrzenka Warta (ul. Kazimierza Deczyńskiego
3) 12:30-14:30.
3.Start będzie miał miejsce na ulicy Sadowej obok stadionu klubu MKS Jutrzenka Warta;
meta będzie zlokalizowana na stadionie klubu MKS Jutrzenka Warta.
4.Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do urządzeń sanitarnych oraz do depozytu.
Harmonogram:
•12:30 otwarcie biura zawodów
•14:30 zamknięcie biura zawodów
•ok 14:50 uroczyste otwacie
•15:00 start biegu
•15:50 zamknięcie trasy
•ok. 16:15 dekoracja (godz może ulec zmianie)
V. TRASA, DYSTANS
1.Długość trasy 5km, trasa atestowana
2.Trasa będzie przebiegać ulicami:
Sadową, Cielecką, Garbarską, Tadeusza Kościuszki, Zachodnią, Kaliską, Mansjonarską,
Świętokrzyską, Przedwiośnie, Popioły, Przedwiośnie, Kaliską, Długą, Tadeusza Kościuszki,
Zachodnią, Koźmińską, Racławicką, Kosynierów, Zamłynie, Powstania Listopadowego, Kazimierza Deczyńskiego.
3.Trasa przebiega głównie ulicami asfaltowymi, fragmentem ulicą brukowaną, a meta zlokalizowana jest na bieżni stadionu. Niedopuszczalne jest jej skracanie. Trasa jest przedstawiona
na mapce sytuacyjnej.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1.Łączna liczba uczestników ograniczona jest do 150 opłaconych osób.
2.Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 50 minut.
3.Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
4.Pomiar czasu elektroniczny netto na podstawie przydzielonych chipów startowych.
5.Po przydzieleniu chipów i numerów startowych zawodnikom nie wolno wymieniać się numerami i chipami między sobą. Mocowanie chipa w miejscu innym aniżeli wskazane przez
organizatora skutkować może brakiem pomiaru czasu.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać:
•drogą elektroniczną – na stronie internetowej www.rajsportactive.pl/zapisy – do 20 września
- (w przypadku uprzedniego wyczerpania się limitu zapisy zostaną automatycznie zamknięte)
•w dniu biegu w godzinach 12:30-14:30 w biurze zawodów przy stadionie klubu MKS Jutrzenka Warta (ul. Kazimierza Deczyńskiego 3), lecz tylko w przypadku rezygnacji któregoś z
zawodników lub niewyczerpania limitu startowego.
UWAGA: Uczestnik, który rejestrując się na bieg nie dokona jednocześnie opłaty startowej nie
zostanie umieszczony na liście startowej. Na liście widnieją tylko zawodnicy opłaceni.

Zgłoszenie udziału w VI Biegu Warckim stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się
zawodników z niniejszym regulaminem, zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników, w
tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i
w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników
informacji i ankiet dotyczących organizowanych obecnie i w przyszłości zawodów przez Organizatora VI Biegu Warckiego.

VIII OPŁATY
Opłat elektronicznych można dokonywać do 19.09.2019r. za pomocą systemu DOTAPY podpiętego
pod zapisy

1.Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
•15 zł do 23.08.2019
•25 zł od 24.08.2019 do 19.09.2019.
•opłata startowa w dniu biegu wynosi 50 zł - płatne do godz. 14:00 - tylko w przypadku niewyczerpania się limitu startowego.
3. Administrator strony internetowej www.rajsportactive.pl będzie umieszczał potwierdzenie
opłaconego zgłoszenia danego zawodnika do 2 dni roboczych od zaksięgowania wpisowego.
4. Osoby, które dokonują opłaty elektronicznej w ostatnich dniach przez biegiem (nie
przekraczając terminów podanych w regulaminie) proszone są o zabranie ze sobą dowodu
wpłaty wpisowego, na podany wyżej numer konta. W przypadku nie posiadania takiego
dowodu i braku możliwości zweryfikowania otrzymania tej płatności przez organizatora
zawodnik chcąc wziąć udział w biegu, będzie musiał zapłacić wpisowe bezpośrednio w kasie
Biura Zawodów.
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, chyba że organizator zarządzi inaczej.
Pakiet startowy:
w ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje: napój izotoniczny, bon do Fitness Forma ( 1
wejście na siłownie, 1 wejście na fitness, 1 trening personalny), batonik energetyczny Soligrano,
elektroniczny pomiar czasu.

IX. UCZESTNICTWO
1.Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby, które ukończyły 16. rok życia i starsze.
2.Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu podpisania
oświadczenia DRUK DO POBRANIA →
https://drive.google.com/open?id=1EXeI6CJi7AyKWRjbTyjifbjHNrs1rqlq
oraz odebrania pakietu startowego. Podstawą weryfikacji jest dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
3.Uczestnik biegu podpisując oświadczenie akceptuje warunki Regulaminu i zaświadcza, że
stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.
4.Niepełnoletni uczestnicy mogą wystartować pod warunkiem podpisania przez rodzica/opiekuna
prawnego oświadczenia o stanie zdrowia i starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna
prawnego-DRUK DO POBRANIA → https://drive.google.com/open?id=1kXfQxQf3Sg82-wj47gsbmmOEkEygonA
5.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się
decyzjom Organizatora. Zawodnicy ponoszą w pełni odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.
6.Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.
7.Zawodnicy pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych nie zostaną dopuszczeni do
udziału w zawodach.
8.Organizatorzy nie zapewniają uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci
lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w im prezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
9.Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź
jego modyfikacja jest zabroniona.

10.Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach
mechanicznych oraz ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
11.Zawodnicy na mecie nieposiadający chipa/numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
X. ODBIÓR PAKIETÓW
1.Numery startowe odbierać można w dniu biegu w godzinach 12:30-14:30 w biurze zawodów przy stadionie klubu MKS Jutrzenka Warta (ul. Kazimierza Deczyńskiego 3).
2.Nie stawienie się uczestnika biegu do godziny 14:30 może grozić utratą numeru startowego, bez możliwości zwrotu opłaty startowej.
3.Każdy zawodnik otrzymuje numer startowy oraz ZWROTNY chip startowy wydawany na podstawie numeru startowego.
4.Po odebraniu pakietu startowego prosimy zwrócić uwagę czy otrzymany nr chipa zgadza się z
numerem startowym. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić w biurze zawodów.
5.W przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od osoby, której pakiet jest odbierany DRUK DO POBRANIA → https://drive.google.com/
open?id=1AWtzNfwTJ9eKLWy4bCG48SPlyLTEYp-A

XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
•kat Open kobiet I-III
•kat Open mężczyzn I-III

2.Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
3.Nagrody rzeczowe przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji Open kobiet za miejsca
1-3 kobiet i open mężczyzn 1-3 .
3.Uroczyste wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu biegu, około godziny 16.15.
4.Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.biegwarcki.pl oraz
www.rajsportactive.pl
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2.Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3.Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z
udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem
urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.
6.Uwzględniając przepisy 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 (RODO) uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku,
zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, plakaty itp. a także na
umieszczenie swoich danych osobowych na ogólnodostępnej liście startowej (imię, nazwisko, klub,
miejscowość, itp) i liście wyników.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Przepisanie pakietu jest możliwe tylko i wyłącznie do 14.09.2019r.
2.Zawodnicy będą mieli możliwość zostawienia rzeczy osobistych na czas biegu w depozycie. Za

rzeczy pozostawione poza depozytem lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy o dużej wartości typu telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne itp.
3.Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
4.Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
5.Bieg będzie odbywać się przy częściowo wyłączonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
6.Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z dróg czy pojedynczych zabudowań.
7.Wszyscy zawodnicy powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego oraz
postanowień organizatora dotyczących poruszania się po trasie.

8.Uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć,
filmów na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, plakaty itp.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie
przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji biegu, zgodnie z
oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez
podania powodów.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi biegu.
10.W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator

KONTAKT:

Organizator: tel. +48 502 570 504,
adres e-mail: biegwarcki@gmail.com
dział techniczny zapisów : 663-748-312

OŚWIADCZENIE uczestnika biegu

Imię Nazwisko zawodnika:................................................................
data urodzenia zawodnika:....................................................
Zgłaszając się na bieg „VI BIEG WARCKI” w dniu 21.09.2019r. niniejszym oświadczam iż
•Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie
nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych,
stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją sprawność
psychomotoryczną i zdolność podejmowania decyzji.
•zapoznałem/am się z regulaminem wydarzenia oraz akceptuję i zobowiązuję się do postępowania
zgodnego z regulaminem, postanowieniami organizatorów, przepisami prawa i warunkami zabezpieczenia
imprezy.
•Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję w nich na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
•Oświadczam, iż ja i moja rodzina/opiekunowie prawni nie będziemy rościli żadnych pretensji do
organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty zdrowia lub życia.
•Świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń stwierdzam, że moje
predyspozycje fizyczne pozwalają mi na pokonanie zakładanego dystansu.
•Oświadczam iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych oraz nie
cierpię na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na przebieg zawodów.
•Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego
stanu zdrowia, istotna z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas biegu, nie została przeze mnie
pominięta ani zatajona.
•Przyjmuję do wiadomości, że należy bezwzględnie przestrzegać zarządzeń organizatora, służb
porządkowych, medycznych, wolontariuszy oraz warunków regulaminu.
•Oświadczam, że posiadam osobiste lub grupowe ubezpieczenie NNW.
•uwzględniając przepisy 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 (RODO) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby VI BIEGU WARCKIEGO, aby zdjęcia, nagrania filmowe
oraz wywiady z moją osobą, a także aby wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez
prasę, radio, telewizję, portale internetowe a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
•Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, klub, kat.
wiekowa, kategorie dodatkowe, wynik netto i brutto, numer startowy, płeć) na ogólnodostępnej liście
startowej i liście z wynikami.
•Zostałem/am poinformowany o prawie do pozostawienia rzeczy podręcznych o wartości nie
przekraczającej 300 zł w depozycie, zapoznałem/am się z treścią regulaminu depozytu i akceptuję go
•Startuję w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszę osobistą odpowiedzialność za wszystkie
działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.
•Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z klauzula informacyjną RODO na stronie

http://rajsportactive.pl/pdf/rodoStowarzyszenie.pdf
•Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z moim

uczestnictwem w VI BIEGU WARCKIM będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości miejscowej
Warckie Centrum Kultury

Warta, 21.09.2019r.

...................................................
Czytelny podpis zawodnika

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Ja (opiekun: imię i nazwisko)..........................................................................
data ur opiekuna:.................................................................................
oświadczam, że
•Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się w stanie
nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków
psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją
sprawność psychomotoryczną i zdolność podejmowania decyzji.
•wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka/podopiecznego
(imię
i
nazwisko) .................................................................. w zawodach „VI BIEG WARCKI” w dniu
21.09.2019r. oraz oświadczam, że biorę za nie pełną odpowiedzialność podczas trwania biegu.
•Jestem świadomy/-ma zagrażających niebezpieczeństw wynikających z uczestnictwa mojego dziecka/
podopiecznego w biegu, oświadczam, że moje dziecko/podopieczny jest w stanie pokonać zakładany
dystans, nie będę rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych kontuzji, utraty
zdrowia lub życia.
•Oświadczam, iż moje dziecko/podopieczny nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i substancji
psychotropowych oraz nie cierpi na żadne choroby mogące mieć istotny wpływ na przebieg biegu.
•Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z regulaminem imprezy i w pełni akceptuje jego warunki.
•Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat
stanu zdrowia mojego dziecka/podopiecznego, istotna z punktu widzenia jego bezpieczeństwa
podczas biegu, nie została przeze mnie pominięta ani zatajona.
•Oświadczam, że podopieczny posiada osobiste lub grupowe ubezpieczenie NW. Uwzględniając
przepisy 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 (RODO).
•Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim dzieckiem/podopiecznym, a
także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję, portale
internetowe, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.
•Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych podopiecznego (imię, nazwisko, miejscowość,
wiek, płeć) na ogólnodostępnej liście startowej.
•Mój podopieczny/podopieczna startuje w zawodach na moją odpowiedzialność i ponoszę osobistą
odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw
innych osób.
•Przyjmuję do wiadomości, że dziecko/podopieczny ma obowiązek przestrzegać zarządzeń służb
porządkowych oraz warunków regulaminu.
•Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z klauzulą informacyjną RODO na stronie
http://rajsportactive.pl/pdf/rodoStowarzyszenie.pdf
•Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z moim
uczestnictwem w biegu VI BIEG WARCKI będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości
miejscowej Warckie Centrum Kultury
Warta 21.09.2019r................................................(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO

VI Biegu Warckiego w dniu 21.09.2019
Ja niżej podpisana/-ny upoważniam Pana/Panią ………………………………………………….
(imię i nazwisko)
legitymującego/ą się dowodem osobistym

…………………………………………………
(seria, numer)

do odbioru mojego pakietu startowego :
……………....................
(Imię i nazwisko)

……….…………….................................………(numer startowy)

……………………………………………………………………………………........................................
zamieszkania: miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)
…........................................
(rok urodzenia)

(adres

…..............................................., …..........................
miejscowość
data
…................................................................................
czytelny podpis

