III BIEG ULICZNY
O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK

REGULAMIN
I. Cel Imprezy
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako
najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja Gminy Jedlińsk.
II. Organizatorzy
1. Wójt Gminy Jedlińsk, Rada Gminy Jedlińsk.
2. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
III. Termin i miejsce
29 września 2019 (niedziela) – start i meta Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedlińsku
w Jedlińsku ul. Warszawska 1
Program biegu:
godz. 13:30 – rejestracja uczestników
godz. 14:30 – start biegu głównego – 10 km
godz. 16:00 – bieg charytatywny pod hasłem „Biegnę dla Jakuba” – dystans 700 m
godz. 16:45 – bieg na 200 m – dzieci przedszkolne, możliwy bieg wraz z rodzicem lub
opiekunem
godz. 17:00 – bieg na 400 m – uczniowie klas 1 – 3 PSP
godz. 17:15 – bieg na 800 m – uczniowie klas 4 – 6 PSP
godz. 17:30 – bieg na 1600 m – uczniowie klas 7 – 8 PSP oraz Szkoła Średnia do dnia
ukończenia 16 roku życia przez uczestnika
godz. 18:15 – zakończenie i podsumowanie biegu
W przypadku dużej ilości uczestników poszczególnych biegów, Organizator
dopuszcza możliwość podzielania startów na serie dla chłopców i dziewcząt.
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IV. Zasady Uczestnictwa
1. W biegu głównym na dystansie 10 km mogą uczestniczyć biegacze indywidualni,
którzy do dnia 29 września 2019 ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca
zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
2. W biegu charytatywnym na dystansie ok. 700m, mogą uczestniczyć wszyscy bez
względu na wiek i płeć, niezależnie od miejsca zamieszkania i narodowości.
3. W biegach młodzieżowych mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 3-15 lat
(decyduje rok urodzenia).
4. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów.
5. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisane oświadczenie o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
6. Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów
prawnych, a osoby dorosłe na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że rodzic/opiekun
prawny lub osoba dorosła rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych, a także szkód o charakterze
majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
7. Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Jedlińsku przy ul. Warszawskiej 1. Biuro zawodów pracować będzie w dniu
29.09.2019 r. , w godzinach: 13:30 – 16:30.
8. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia
Organizatora.
9. Podczas trwania biegu organizator zapewnia opiekę medyczną, decyzje obsługi
medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie uczestnika
postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
11. Każdy uczestnik biegu powinien we własnym zakresie poddać się badaniu
lekarskiemu o zdolności do udziału w biegu.
12. Każdy z uczestników ubezpiecza się we własnym zakresie na cały czas trwania
imprezy.
V. Zgłoszenia / Opłata startowa
Zgłoszenia i pobieranie numerów startowych odbywać się będzie w dniu biegu (tj. 29
września 2019 r.) w następujących godzinach:
- od 13:30 do 14:20 – zapisy do biegu głównego na dystansie 10km
- od 13:30 do 15:45 – zapisy do biegu charytatywnego na 700 m
- od 13:30 do 16:30 – zapisy do biegów młodzieżowych (200m, 400m, 800m, 1600m)
Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości.
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Opłata startowa od uczestników nie będzie pobierana, natomiast każdy z biegaczy
będzie mógł dobrowolnie wesprzeć akcję charytatywną na leczenie małego Jakuba.
VI. Klasyfikacja biegów / trasa/ dystans
Bieg główny 10 km (bieg główny zostanie rozegrany na ulicach i miejscowościach
Gminy Jedlińsk o nawierzchni asfaltowej). Trasa 10 km dla kobiet i mężczyzn.
Mapa przebiegu trasy stanowi załącznik do regulaminu.
Klasyfikacja kobiet:
- klasyfikacja generalna
- klasyfikacja wiekowa: I kategoria 16-39 lat, II kategoria 40 +
Klasyfikacja mężczyzn:
- klasyfikacja generalna
- klasyfikacja wiekowa: I kategoria < 29 lat, II kategoria 30-39 lat, III kategoria 40-49
lat, IV kategoria 50 +
1. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii.
Bieg charytatywny 700m (zostanie rozegrany głównymi ulicami Jedlińska o
nawierzchni asfaltowej). Trasa 700m bez względu na wiek i płeć.
Mapa przebiegu trasy stanowi załącznik do regulaminu.
Biegi młodzieżowe (biegi młodzieżowe zostaną rozegrane na Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Jedlińsku – parking o nawierzchni asfaltowej lub płyta główna boiska na
dystansach 200m, 400m, 800m, 1600m.) Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie
w kategorii dziewcząt i chłopców z każdej serii biegowej.
VII. Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą dowolny bieg otrzymają pamiątkowe medale
na mecie.
2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu na 10
km otrzymają puchary.
3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych biegu na 10 km otrzymają
pamiątkowe statuetki.
4. Zdobywcy miejsc I - III z każdej serii biegowej dziewcząt i chłopców otrzymują
statuetki.
5. Uczestniczy biegu charytatywnego otrzymają wyróżnienie.
6. Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla uczestników rozpoczną się o
godzinie 18.15 – scena Ośrodek Sportu i Rekreacji.
7. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można
odebrać tylko w siedzibie Organizatora.
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8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w
wybranych prze siebie klasyfikacjach.
7. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują
nagród w kategorii wiekowej.
VIII. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika biegu w tym danych wizerunkowych przez Gminne Centrum Kultury i
Kultury Fizycznej w Jedlińsku do celów budowania pozytywnego wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w oświadczeniu, jest Gminne
Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku ul. Krótka 1. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: info@abioffice.pl. Podane dane przetwarzane będą w celu
organizacji biegu ulicznego przez GCKiKF w Jedlińsku, do celów kontaktowych oraz
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w
mediach na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f - ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przechowywane będą do
czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Opiekun
prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. Opiekun
prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia przez uczestnika udziału w
biegu ulicznym.
IX. Postanowienia końcowe
1. Biuro organizacyjne mieści się w GCKiKF w Jedlińsku ul. Krótka 1 telefon (48) 3213-052. Łukasz Kurek 669-049-783, 690-390-012, email: osir.jedlinsk@interia.pl
2. Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
3. Bieg odbędzie się ze względu na pogodę. Organizator zastrzega sobie prawo
odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników
podczas trwania imprezy.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z
przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
6. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych
substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się
zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod
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warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza
powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do
udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników
wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,
wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym
świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych
przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz
mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na
potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
10. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.
11. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
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