X BIEGOWE GRAND PRIX ZAGŁĘBIA
MIEDZIOWEGO
REGULAMIN
1. Cel zawodów:
 Promocja zdrowego trybu życia czyli popularyzacja biegania jako najprostszej formy
ruchu,
 umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej
2. Organizatorzy:
 Regionalne Centrum Sportowe Spółka z o.o. w Lubinie
3. Współorganizator:
 Urząd Miejski w Lubinie
 Starostwo Powiatowe w Lubinie
 Urząd Gminy Gaworzyce
 Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
 Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie
 Team Draczyński
 Krokus Kwiatkowice
 BBL Głogów
 Urząd Gminy Pielgrzymka
 Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo Gminy Pielgrzymka - "AS"
 Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Szklarach Górnych
 UKS Tukan Iwiny
 MLKS Sokół Lubin
4. Partner imprezy : Galeria Cuprum Arena
5. Udział:
 udział w biegu mogą wziąć osoby, które ukończyły 12 rok życia, dokonały rejestracji
w biurze zawodów lub na stronie www.rcslubin.pl , www.feniks-timing.pl
 każdy zawodnik przed pierwszym swoim startem i podpisaniu oświadczenia
o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność, otrzymuje stały numer, którym
posługuje się we wszystkich kolejnych biegach,
 numer ten obowiązuje we wszystkich cyklach zawodów. W przypadku zagubienia lub
zniszczenia należy zgłosić się do organizatora w celu wyrobienia nowego numeru.
6. Termin i miejsce:
Dziesięć biegów w miesiącach: listopad 2018 – marzec 2019r:


I bieg – 17 listopada 2018r. (sobota), godzina 11.00 – Pielgrzymka, dystans 6 km.
Miejsce biura zawodów: Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce.



II bieg – 24 listopada 2018r. (sobota), godz. 11.00 – Głogów, dystans 6 km, Miejsce
biura zawodów: ul. Łąkowa 52 obok PWiK Głogów.



III bieg – 9 grudnia 2018r. (niedziela), godz. 11.00 – Gaworzyce, dystans 6 km,
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Miejsce biura zawodów: Urząd Gminy Gaworzyce ul. Dworcowa 95.
IV bieg – 16 grudnia 2018r. (niedziela), godz. 11.00 – Kwiatkowice, dystans 6 km
Miejsce biura zawodów: Boisko Krokus Kwiatkowice

 V bieg – 5 stycznia 2019r. (sobota), godz. 11.00 - Chocianów, dystans 6 km
Miejsce biura zawodów: Zespół Szkół w Chocianowie przy ul. Kolonialnej 13 (wejście
od parkingu przy hali sportowej)


VI bieg – 12 stycznia 2019r. (sobota), godz. 11.00 – Iwiny, dystans 6 km
Miejsce biura zawodów: Szkoła w Iwinach.



VII bieg – 9 lutego 2019r. (sobota), godz. 11.00 – Legnica, dystans 6 km
Miejsce biura zawodów: Lasek Złotoryjski.



VIII bieg – 17 lutego 2019r. (niedziela), godz. 11.00 – Ścinawa, dystans 6 km
Miejsce biura zawodów: Port Ścinawa

 IX bieg - 23 lutego 2019r. (sobota), godz. 11.00 – Nowa Sól, dystans 6 km.
Miejsce biura zawodów: teren przy Parku Krasnala.


Finałowy X bieg – 2 marca 2019r. (sobota), godz. 11.00 – Szklary Górne, dystans ok
8 km
Miejsce biura zawodów: Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych
Zapisy do biegów prowadzone będą poprzez stronę www.rcslubin.pl i www.fenikstiming.pl (do piątku poprzedzającego każdy bieg) lub osobiście w dniu zawodów od
9.30 do 10.40. Rejestracja jest jednokrotna, nie ma potrzeby rejestrować się na
każdy bieg osobno.

 w każdym z biegów obowiązuje limit 350 zawodników (decyduje kolejność wpłat- na
ich podstawie nadawane będą numery startowe, pewny udział posiadają osoby które
opłacą „startowe” za cały cykl GP )
7. Kategorie i punktacja:
 w klasyfikacji generalnej GP Zagłębia Miedziowego prowadzona będzie kategoria
OPEN mężczyzn i kobiet oraz kategorie wiekowe: M12 (12-15 lat), M16 (16-19 lat),
M20 (20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60+ (60 i
więcej) i K12 (12-15 lat), K20 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40 lat i więcej)
 do punktacji GP i pozostałych kategorii, po 9 etapach stworzona zostanie klasyfikacja
generalna, według której, zawodnicy wystartują w finałowym X biegu.
 Warunkiem Startu w ostatnim etapie jest zaliczenie minimum 6 wcześniejszych
etapów.
 W biegu finałowym zakwalifikowani zawodnicy startować będą z handicapem
czasowym, tj., każde 10 s straty z wcześniejszych etapów do lidera klasyfikacji
generalnej = 1 s straty przed startem ostatniego biegu.
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PRZYKŁAD:
Najlepsze 6 biegów ma Piotr a suma czasów wynosi 180 minut 10 sekund a drugi
jest Tomasz i jego suma czasów wynosi 181 minut i 30 sekund (czyli różnica 80 s
dzielona przez 10 równa się 8 s). Na starcie dziesiątego biegu Piotr wystartuje z 8 s
przewagą nad drugim zawodnikiem w klasyfikacji generalnej czyli Tomaszem.
 Zwycięzca ostatniego biegu = zwycięzca całego cyklu GP.
Dotyczy to także wszystkich kategorii wiekowych.
Wybór startów należy do WAS!!!
8. Trasy:
 Stadion Fenix Pielgrzymka i tereny zielone
 Park Krasnala w Nowej Soli
 Tereny zielone w Kwiatkowicach
 Port w Ścinawie
 Tereny zielone w Głogowie
 Tereny zielone w Iwinach
 Tereny zielone w Chocianowie
 Lasek Złotoryjski w Legnicy
 Tereny zielone w Szklarach Górnych
 Tereny zielone w Gaworzycach
9. Nagrody:
 zarówno w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, jak i kategoriach wiekowych za
miejsca I-III - puchary oraz dyplomy oraz nagrody. Kategorie nie dublują się;
 w poszczególnych biegach uczestnicy nie będą nagradzani;
 każdy uczestnik, który zostanie sklasyfikowany w cyklu GP, a więc wystartuje w
minimum 7 biegach otrzyma pamiątkowy medal
10. Pozostałe informacje:
 koszt uczestnictwa w każdym biegu, który wynosi 15 zł pokrywa zawodnik,
 istnieje możliwość zapłaty pakietowej 120 zł za cały cykl zawodów. Zapłata
pakietowa w przypadku nieobecności na którymś z biegu nie będzie zmniejszana ani
zwracana.
 opłata za wydanie zastępczego numeru startowego – 5 zł
 Istnieje możliwość zapłaty za start także przelewem na konto:

BGK 13 1130 1033 0018 8163 6120 0001

Tytuł wpłaty: za udział w GP Zagłębia Miedziowego – imię i nazwisko
Prosimy o przesłanie potwierdzenia zapłaty na adres email:
zbigniew.harendarz@rcslubin.pl lub okazanie jego przy weryfikacji w biurze zawodów.
 nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę
 koszty organizacji pokrywają organizatorzy,
 obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników,
 organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,
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 organizator zapewnia na każdym z biegu opiekę medyczną
 młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna,
 protesty należy składać mailowo w terminie do 24h po odbyciu zawodów na adres:
imprezy@rcslubin.pl,
 każdy zawodnik (zawodniczka) startuje na własną odpowiedzialność,
 interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania uczestników,
kibiców oraz innych osób przebywających na terenie objętym podczas trwania X
BIEGOWEGO GRAND PRIX ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO i imprezami towarzyszącymi.
Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (wizerunku) w rozumieniu przepisów 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), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2 o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji imprezy i działalności
organizatora. Zdjęcia i materiały filmowe mogą być nieodpłatnie wykorzystane przez
Organizatora na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z prowadzoną przez
niego działalnością, poprzez umieszczanie ich na nośnikach typu CD-ROM/ DVD,
w folderach oraz mediach, na stronach internetowych Organizatora oraz
w publikacjach prasowych i telewizyjnych. Szczegółowe informacje na temat ochrony
danych osobowych dostępne są u Organizatora lub na stronie internetowej
www.rcslubin.pl (zakładka „O RCS”)
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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), informujemy Panią/Pana, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 Regionalne Centrum Sportowe Spółka z o. o, ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator, RCS Spółka z o.o., wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować
poprzez e-mail iodo@nsi.net.pl.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celu
organizacji i przeprowadzenia biegu, przyznania nagród oraz promocji imprezy.
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Pani/Pana imię i nazwisko, wiek oraz wizerunek.
ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie
przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane
osobowe w imieniu Administratora na potrzeby organizacji i przeprowadzenia biegu, przyznania nagród
i promocji imprezy.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat, w tym przez okres
niezbędny do organizacji i udokumentowania imprezy oraz okres wynikający z przepisów prawa
obowiązującego Administratora w tym przepisów prawa podatkowego i o przedawnieniu roszczeń.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy ich podania
będzie brak możliwości uczestniczenia w biegu
INFORMACJA O PROFILOWANIU
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

