Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.26.2018
Wójta Gminy Pawłosiów
z dnia 7 maja 2018 r.

Bieg Niepodległości im. Generała Wiktora Jarosza- Kamionki

Regulamin
I. Organizator
1.Organizatorem imprezy „Biegu Niepodległości im. Generała Wiktora JaroszaKamionki” jest Gmina Pawłosiów, z siedzibą Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław NIP:
792-203-15-15 oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.
II. Cele
1.Celem jest kultywowanie dziedzictwa historycznego i turystycznego, ocalenie
od zapomnienia miejsc osób zasłużonych dla naszej małej ojczyzny. Bieg
upamiętni 66 rocznicę śmierci generała, przypomni jego postać i zasługi
w walkach o wyzwolenie ojczyzny. Nauczy młode pokolenie jak ważna jest nasza
przeszłość. Bieg jest również ciekawą i korzystną dla zdrowia formą spędzenia
czasu wolnego, pobudzi aktywność społeczną mieszkańców.
III. Termin i miejsce
1.Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 lipca 2018 r. (sobota)w Pawłosiowie.
2.W dniu zawodów biuro organizacyjne znajdować się będzie w świetlicy
wiejskiej w Pawłosiowie (parter budynku Urzędu Gminy), czynne od godz.12-tej.
3.Wyznacza się II trasy:
a. długość trasy I wynosi 1918 m – dla osób od 8 do 15 roku życia,
b. długość trasy II wynosi 11 km – bieg główny dla osób od 16 roku życia.
4. Szczegółowe przebiegi trasy zostaną opublikowane na stronie internetowej
Gminy Pawłosiów, nie później niż do dnia 03 lipca 2018 r.
5.Szatnie oraz prysznice będą znajdować się w Zespole Szkół w Pawłosiowie.
Uczestnicy otrzymają worek na odzież, który pozostawią w szatni . Za rzeczy nie
oddane do szatni organizator nie odpowiada. Wydawanie worków z szatni
odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru

startowego przez uczestnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za
pobranie worka przez inną osobę.
6. Uczestnicy ustawiają się na starcie .
Start rywalizacji przewidziany jest na godzinę 14:00 dla I trasy na odległość 1918
m , oraz o godz.15.15 dla trasy II na odległość 11 km.
7. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie
przyklejonych do numeru startowego chipów. Ustalenie kolejności Uczestników
na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów .
8 .Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
IV. Limit czasu
1.Limit czasu na pokonanie I trasy wynosi 30 minut.
2.Limit czasu na pokonanie II trasy wynosi 120 minut.
3.Uczestnicy Wydarzenia, którzy nie zameldują się na mecie po upływie limitów
czasu od strzału startera, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.
V. Warunki uczestnictwa
1.Uczestnik Wydarzenia musi posiadać obywatelstwo polskie. Wszyscy
zgłaszający się do biegu zawodnicy przedstawiają dokument tożsamości.
2.Uczestnicy Wydarzenia I trasy to roczniki 2010 – 2003.
3.Uczestnicy Wydarzenia II trasy to osoby urodzone w 2002 r. i wcześniej.
4.Ze względów bezpieczeństwa w Wydarzeniu zabroniony jest udział osób
poruszających się na rowerach, wrotkach, deskorolkach oraz innych
urządzeniach mechanicznych .
5.Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest prawidłowe wypełnienie
formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej, akceptacja
niniejszego Regulaminu, dokonanie wpisowego, udzielenie Organizatorowi
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych
własnych produktów i usług za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty.
6.Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest również zgoda na publikację
wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora .
7.W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane będzie dodatkowo
oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w
zawodach z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na
udział w Wydarzeniu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
Oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów w dniu Wydarzenia.
8.Organizator ustala limit uczestników w Wydarzeniu tj:
a. I trasa 60 uczestników,
b. II trasa 140 uczestników.

W przypadku wyczerpania się limitu Uczestników rejestracja zostanie zamknięta.
W razie nie osiągnięcia limitu uczestników w poszczególnych trasach organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników w poszczególnych biegach.
9.Podczas wydarzenia wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe
przypięte do przedniej części ubioru z grafiką i chipem pomiarowym
przyklejonym na rewersie Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości
lub jego modyfikacja(obcinanie, zaginanie itp.)jest zabronione. Osoby bez
widocznego numeru mogą zostać poproszone o zejście z trasy biegu oraz mogą
być wykluczone z klasyfikacji generalnej. Ze względów bezpieczeństwa nie jest
możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.
10.Zabrania się wnoszenia na trasę Wydarzenia przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce wydarzenia zabrania się
wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz
napojów alkoholowych.
11.Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w
szczególności skracanie trasy będzie skutkować dyskwalifikacją Uczestnika
Wydarzenia.
12.Organizator zwraca uwagę Uczestników Wydarzenia na wielość
niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej,
związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku
utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do
Wydarzenia dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej,
w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
13.Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych
przeciwskazań zdrowotnych/ lekarskich do udziału w Wydarzeniu.
14.Uczestników wydarzenia obowiązuje niniejszy Regulamin.
15.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
16.Na trasie będą znajdowały się punkty rozdawania wody.
17.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ustaleń służb porządkowych
i zabezpieczających trasę.
18.Organizator nie zapewnia uczestnikom Wydarzenia ubezpieczenia OC.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
VI. Zgłoszenie i rejestracja do Wydarzenia
1.Zgłoszenia do Wydarzenia przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny
dostępny na stronie internetowej http://www.zapisyonline.com//zawierający
dane osobowe oraz kontaktowe.
2.Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podany w formularzu adres email wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Aby ukończyć rejestrację,
należy dokonać wpłaty wpisowego.

3.Po dokonaniu opłaty wpisowej status rejestracji można sprawdzić na stronie
z listą uczestników.
4.Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów w dniu Wydarzenia od
godz.12 – tej.
5.Ostateczny termin zgłoszenia Uczestników I trasy upływa 4 lipca 2018r, II trasy
27 czerwca 2018 r.
VII. Wpisowe oraz odbiór Pakietu Startowego
1.Uczestnictwo w Wydarzeniu związane jest z obowiązkiem uiszczenia
wpisowego.
2.Wysokość wpisowego uzależniona jest od długości trasy
a. I trasa - wpisowe wynosi 10 zł
b. II trasa- wpisowe wynosi 20 zł
4.Po dokonaniu wpisowego jej zwrot nie jest możliwy.
5.Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionego
wpisowego na rzecz innego Uczestnika.
VIII. Klasyfikacja
1.W Wydarzeniu będzie prowadzona klasyfikacja mężczyzn i kobiet z podziałem
na kategorie wiekowe.
2. Trasa 1918 metrów
- dziewczyny, chłopcy kategoria 8 do 12 lat, roczniki 2010 - 2006
- dziewczyny, chłopcy kategoria 13 – 15 lat, roczniki 2005 – 2003
3. Trasa 11 km – bieg główny osoby od 16 roku życia.
Kategorie wiekowe (dla kobiet K i mężczyzn M)
- K, M – 16 – 20 lat, roczniki 2002r. – 1998 r.
- K ,M - 21 – 30 lat, roczniki 1997 r. – 1988 r.
- K,M - 31- 40 lat, roczniki 1987 r. – 1978 r.
- K,M - 41 – 50 lat, roczniki 1977 r. – 1968 r.
- K ,M - 51 – 60 lat, roczniki 1967 r. – 1958 r.
-K,M - 61+ , roczniki 1957 i starsze
4.Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn
Uwaga ! Najlepsi zawodnicy sklasyfikowani w kategorii OPEN nie są
klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych
5. Kategoria najlepszy mieszkaniec gminy Pawłosiów kobiety i mężczyźni
IX. NAGRODY
1.Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Wydarzenie, otrzymają pamiątkowy
medal.
2. W kwalifikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc I – III
otrzymują następujące nagrody:

I miejsce – nagroda rzeczowa
II miejsce - nagroda rzeczowa
III miejsce - nagroda rzeczowa
3. W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn:
I – III miejsce OPEN kobiet – nagroda rzeczowa
I – III miejsce OPEN mężczyzn – nagroda rzeczowa
4. Nagrody OPEN nie dublują się z nagrodami wiekowymi.
4.W kwalifikacji kobiet i mężczyzn najlepszy mieszkaniec gminy Pawłosiów
następujące nagrody:
I miejsce – nagroda finansowa
II miejsce – nagroda finansowa
III miejsce nagroda finansowa
X. Polityka prywatności
1.Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t. j. Dz. U .z
2016 r.poz.922). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania .
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88,
37-500 Jarosław.

Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział córki/syna …………………………………………………………………
w biegu na 1918m/11km organizowanego w ramach „Biegu Niepodległości im.
Generała Wiktora Jarosza-Kamionki”.
Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia córki/syna pozwala na wzięcie udziału
w zawodach sportowych rozgrywanych 7 lipca 2018 r. oraz nie istnieją żadne
przeciwskazania medyczne do udziału w nich. Ponadto, biorę odpowiedzialność
za start córki/syna i jestem świadoma/y ryzyka związanego ze startem
w zawodach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią
regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte oraz
potwierdzam odbiór pakietu startowego. Biorę na siebie odpowiedzialność za
dojazd mojego dziecka na miejsce zawodów oraz powrót do domu po
zakończeniu zawodów.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, seria i nr dokumentu tożsamości lub nr PESEL

…………………………………………………………………..
data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla
potrzeb Biegu Niepodległości im. Generała Wiktora Jarosza- Kamionki zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

