Regulamin:
III CHOCIANOWSKI BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
Tomasza Kulczyńskiego
Cel imprezy:
Popularyzacja biegania, wdrażanie zasad kultury rywalizacji i kibicowania, promocja zdrowego stylu życia,
integracja społeczności lokalnej, uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Termin i miejsce:
01.03.2020r. (niedziela), start biegu godzina 12.00.
Biuro zawodów, czynne od godziny 10.30, będzie się znajdowało w Hali Sportowo – Widowiskowej Centrum
Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Chocianowie, przy ul. Kasztanowej.
Organizatorzy:
Miasto i Gmina Chocianów, Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie.
Trasa: Bieg poprowadzony będzie po terenach Parku Miejskiego w Chocianowie. Trasa liczyła będzie 4 km (2
pętle). Bieg będzie miał charakter przełajowy i w całości prowadził będzie parkowymi drogami i ścieżkami. Start
oraz meta zlokalizowane będą w Parku Miejskim (przy stawie) w odległości około 250 m od biura zawodów.
Zgłoszenia i opłaty: Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów tylko w dniu biegu. Maksymalna liczba
zawodniczek/zawodników jest ograniczona i wynosi 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zawodnicy nie
ponoszą opłaty startowej.
Weryfikacja: Numery startowe dla zgłoszonych zawodników wydawane będą w godzinach 10.30 – 11.30 w biurze
zawodów, po podpisaniu oświadczenia. W przypadku osób nieletnich oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun
prawny.
Program:
10.30 – 11.30 – weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych (hala sportowo-widowiskowa Centrum
Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Chocianowie)
11.45 – uroczyste otwarcie zawodów (Park Miejski w Chocianowie)
12.00 – start Biegu na dystansie 4 km (Park Miejski w Chocianowie)
12.05 – start Biegu dla dzieci na dystansie około 500m (Park Miejski w Chocianowie)
12.30 – ciepły posiłek dla zawodników (Centrum Sportowe im. Polskich Olimpijczyków w Chocianowie)
13.00 – oficjalne wręczenie nagród dla najlepszych zawodników (hala sportowo-widowiskowa Centrum
Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Chocianowie)
13.30 – zakończenie zawodów (hala sportowo-widowiskowa Centrum Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w
Chocianowie)
Parking:
Parking dla zawodników i kibiców będzie się znajdował przy Szkole Podstawowej w Chocianowie, ul. Szkolna
(dawne Gimnazjum w Chocianowie). Parking oddalony jest od biura zawodów o około 100m, oraz przy Centrum
Sportowym im. Polskich Olimpijczyków w Chocianowie.
Kategorie biegów:
Bieg główny na 4 km – kategoria open kobiet i open mężczyzn. W biegu mogą wystartować zawodnicy w wieku 15
lat i powyżej. Nagrody specjalne za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii.
Bieg dzieci klas I – III Szkoły Podstawowej (około 500m).
Dla zawodnika:
Każdy uczestnik otrzyma okolicznościową koszulkę startową w której ma obowiązek wystartować w zawodach.
Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pamiątkowy medal. Dla wszystkich zawodników będzie przygotowany
ciepły posiłek oraz woda mineralna.
Inne postanowienia:
1. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje strój sportowy.
2. W Biegu na 4 km mogą wziąć udział wszystkie osoby które ukończyły 15 lat.
3. W Biegu dzieci startują zawodnicy w wieku 6 - 9 lat (klasy I – III Szkoły Podstawowej).
4. W zawodach wezmą udział wyłącznie zawodnicy którzy zgłosili swój udział poprzez wypełnienie i złożenie
w biurze zawodów specjalnego formularza zgłoszeniowego.
5. Wszyscy startujący zawodnicy maja obowiązek wcześniejszego zapoznania się z regulaminem imprezy oraz
podpisania oświadczenia, że ich stan zdrowia pozwala na udział w biegach, w przypadku nieletnich takie
oświadczenie podpisują rodzice/prawni opiekunowie.
6. Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

7. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do poruszania się tylko i wyłącznie po wyznaczonej
przez organizatora trasie biegu.
8. Organizator zapewnia pomoc medyczną w dniu zawodów.
9. Organizator udostępni zawodnikom szatnie na zasadach przebieralni oraz natryski (hala sportowowidowiskowa Centrum Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Chocianowie).
10. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów zobowiązują się przestrzegać postanowień w/w regulaminu.
11. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązują się do zapoznania i przestrzegania regulaminu Centrum
Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Chocianowie oraz regulaminu Parku Miejskiego w
Chocianowie.
12. Udział w zawodach wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością doznania kontuzji
lub innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. Każdy uczestnik biegów startuje na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkiego rodzaju roszczeń
odszkodowawczych w stosunku do organizatorów zawodów.
15. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od zawodów każdego, kto narusza postanowienia
regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji sportowej.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania wywiadów, zdjęć i filmów z udziałem zawodników i
ich publikacji bez wypłacania honorariów.
17. Sprawy nieujęte w w/w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy
do organizatorów.
Ochrona danych osobowych:
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów, wyłonienia
zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6
ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1].
3. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie, ul. Kościuszki 7,
59-140 Chocianów.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości i przynależności klubowej, w której
zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
5. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych/danych osobowych niepełnoletniego uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
8. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być
wykorzystane bezpłatnie przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celu
organizacji i promocji imprezy, na co uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika jego rodzic lub
opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając formularz zgłoszeniowy.

