REGULAMIN
VI Biegu Zaślubin Polski z Morzem
„Od Hallera do Hallera” Władysławowo - Puck’ 2020
I. CEL IMPREZY
1. Uczczenie 100. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku.
2. Uczczenie pamięci gen. Józefa Hallera i żołnierzy Błękitnej Armii.
3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej i
prozdrowotnej.
4. Promowanie zdrowego stylu życia.
5. Promocja Pucka i Władysławowa, jako miast zaślubinowych.
6. Promocja Powiatu Puckiego.
7. Pokonanie dystansu 12 km.
8. Wyłonienie najlepszych i najoryginalniejszych zawodników biegu.
II. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku
WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Pucku
Urząd Miejski we Władysławowie
Urząd Gminy Puck
Starostwo Powiatowe w Pucku
Stowarzyszenie „Koliber”
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
LKS Ziemi Puckiej
Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie
COS Cetniewo
The North Event – organizacja imprez
III. TERMIN IMPREZY, DYSTANSE BIEGU I GODZINA STARTU
VI Bieg Zaślubin Polski z Morzem odbędzie się w niedzielę 16.02.2020 r. na dystansie 12 km, z
Władysławowa do Pucka. Start godz. 12:00.
IV. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGU
1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 11:50.

2. Start usytuowany będzie przy pomniku gen. Józefa Hallera we Władysławowie (ul. Morska), a meta
w pobliżu pomnika gen. Józefa Hallera w Pucku (port rybacki).
Biuro zawodów, czynne w dniu 15.02.2020 w godz. 15:00 – 20:00 oraz w dniu 16.02.2020 r. w godz.
8:00 – 11:00 oraz szatnia i natryski znajdować się będą w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Pucku, ul. Lipowa 3c
3. Zawodników, z biura zawodów na miejsce startu przewiezie autobus. Wyjazd o godz. 11:10. W
autobusie będzie można pozostawić w opisanym worku zewnętrzny strój, do obioru w szatni w Pucku.
Prosimy o nie przekazywanie tą drogą cennych przedmiotów i elementów ubioru, ponieważ
organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
4. Trasa biegu przebiegać będzie we Władysławowie ul. Hryniewieckiego, ul. Portową, ul. Bohaterów
Kaszubskich, a następnie ścieżką rowerową przez Swarzewo do portu w Pucku. Dwukilometrowy
odcinek ścieżki za Swarzewem jest drogą gruntową – pozostała część trasy jest utwardzona
polbrukiem. Trasa nie jest atestowana. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Na trasie biegu w okolicach kościoła w Swarzewie (6 km) zlokalizowany będzie punkt z ciepłą
herbatą. Na mecie, po przejściu do biura zawodów, uczestnicy otrzymają ciepły posiłek i herbatę. Tam
też udostępnione zostaną szatnie z natryskami.
6. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
7. Dla ukończenia biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. Jeżeli zawodnik nie ukończy
biegu przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany.
V. ZAPISY, WPISOWE
1. Zapisy do biegu odbywać się będą drogą elektroniczną na stronie internetowej
https://elektronicznezapisy.pl, a w dniu zawodów w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w
Pucku w godz. 8:00-11:00.
Wpisowe uiszczone drogą elektroniczną wynosi:
Zawodnicy
(zgłoszenie +
opłata)

Od 1 do 100

Od 101 do 192

(100 rocznica)

(1920 – rok zaślubin)

opłata

10,00 zł

19,20 zł

Powyżej 193

30,00 zł

W biurze zawodów opłata wynosi 50,00 zł.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału
w zawodach.
2. Zawodnicy, którzy spóźnią się z zapisaniem, nie otrzymają numerów startowych, nie będą
wpisywani na listę uczestników oraz nie zostaną sklasyfikowani.
3. Ustala się limit ilości zawodników na 550. startujących.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w
dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę
startową zgodnie z postanowieniami punktu V niniejszego regulaminu.
2. Do biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które mają ukończone 16 lat (do dnia 16 lutego
2020 r.) i złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela
ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w biegu według wzoru ustalonego przez
organizatora oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w biurze zawodów (podstawa
prawna: Dz. U. nr 101 poz.1095 z dn.12.09.2001).
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz podporządkowania się
zaleceniom służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia organizatora.
5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
VII. KLASYFIKACJA
1. W biegu prowadzona będzie następująca klasyfikacja: * klasyfikacja generalna kobiet * klasyfikacja
generalna mężczyzn * klasyfikacja specjalna dla najbłękitniej ubranego uczestnika (kobiet i mężczyzn).
2. W biegu prowadzona będzie także dodatkowa klasyfikacja w ramach następujących przedziałów
wiekowych: *M od 16 do 35 lat *M od 36 do 59 lat *M powyżej 60 lat.
*K od do 16 do 29 *K od 30 do 49 *K powyżej 50 lat.
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Organizator nie przewiduje nagród finansowych. Po zakończeniu biegu o godzinie 14:00 zostaną
przyznane i wręczone następujące wyróżnienia: * puchary za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji
generalnej kobiet i mężczyzn, * wyróżnienia za zajęcie I – III miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych, * nagroda specjalna dla zwycięzcy klasyfikacji specjalnej.
2. Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za zajęcie miejsca w
klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za zajęcie miejsca w ramach prowadzonej
klasyfikacji kategorii wiekowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy kategorii specjalnej.
3. Dla każdego zawodnika w biegu głównym, który prawidłowo zgłosił się do imprezy przewidziane
zostaną pakiety startowe, oraz pamiątkowe czapeczki. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg i
zmieszczą się w limicie czasu otrzymają medale za uczestnictwo w biegu.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
przy ul. Lipowej 3C w Pucku. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Pucku jest Pani Klaudia Kucharska, e-mail: iod24@agileo.it Dane osobowe przetwarzane
będą w celu realizacji VI Biegu „Od Hallera do Hallera” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez
administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia
oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 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
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak uczestnictwa w treningu
piłkarskim. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym
profilowaniu.

IX. INNE POSTANOWIENIA
1. Bieg rozgrywany będzie z użyciem chipów (pomiar elektroniczny).
2. Zawodnicy wbiegający na metę muszą stosować się do poleceń sędziów oraz organizatora biegu.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora i sędziego głównego
zawodów.
4. Protesty dotyczące imprezy można wnieść wyłącznie pisemnie na miejscu do biura zawodów, do
godz. 14:00. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione
po terminie.
5. Informacje dotyczące biegu można uzyskać pod adresem: MOKSiR Puck, ul. Lipowa 3c 84-100 Puck,
tel. 692 105 765 lub e-mail: kultura.moksirpuck@gmail.com.
6. Wyniki i galerie ze zdjęciami z biegu dostępne będą na stronach internetowych:
www.elektronicznezapisy.pl, www.moksir.puck.pl.

Adres organizatora na potrzeby korespondencji:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków NNW.
Organizator posiada ubezpieczenie OC.

