REGULAMIN
„4 PRUSZCZAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”
§ 1 Cel imprezy
1. Uczczenie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i regionu.
4. Promocja 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, Stowarzyszenia 49 Miłośników
Lotnictwa w Pruszczu Gdańskim oraz Miasta Pruszcz Gdański.
§ 2 Organizatorzy
1. 49 Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim.
2. Stowarzyszenie 49 Miłośników Lotnictwa w Pruszczu Gdańskim.
3. Miasto Pruszcz Gdański.
4. Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
5. The North Event.
§ 3 Termin i miejsce
1. Bieg główny na dystansie 10 km (dwie pętle po 5 km) odbędzie się na terenie 49 Bazy
Lotniczej w Pruszczu Gdańskim w dniu 09 listopada 2019 r. o godzinie 12.00.
2. Biegi towarzyszące (dla dzieci) odbędą się na terenie 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu
Gdańskim w dniu 09 listopada 2019 r. od godziny 10.00.
3. Trasa biegu przebiega na terenie lotniska po oznaczonej trasie.
4. Start i meta zlokalizowane będą na terenie lotniska.
5. Wejście/wjazd na teren jednostki – wyłącznie bramą od ul. Sikorskiego.
§ 4 Uczestnictwo w biegu
1. Bieg główny odbędzie się w dwóch kategoriach:
− kategoria open kobiet,
− kategoria open mężczyzn,
Dodatkowo okolicznościowym pucharem wyróżniony zostanie również najszybszy
żołnierz wśród kobiet oraz wśród mężczyzn startujących w 4 Pruszczańskim Biegu
Niepodległości (nagroda tylko za zajęcie I miejsca).

ZGŁOSZENIA DO STARTU W KATEGORII NAJSZYBSZY ŻOŁNIERZ DOKONUJEMY
W BIURZE ZAWODÓW W DNIU BIEGU.

BEZWZGLĘDNIE KONIECZNYM DO SPEŁNIENIA WARUNKIEM DO
SKLASYFIKOWANIA BIEGACZA W KATEGORIACH NAJSZYBSZY ŻOŁNIERZ
WŚRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN JEST OKAZANIE PODCZAS ODBIORU PAKIETU
LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ.
Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia dodatkowych kategorii w zależności
od zaistniałych potrzeb o czym poinformuje przed rozpoczęciem imprezy.
2. Biegi towarzyszące (dla dzieci) odbędą się w trzech kategoriach:
− 10.00 - dzieci rocznik 2011-2014 na dystansie ok. 500 m (chłopcy, dziewczęta),
− 10.30 - dzieci rocznik 2010 – 2008 na dystansie ok. 1000 m (chłopcy, dziewczęta),

− 11.00 - młodzież rocznik 2004 - 2007 na dystansie ok. 1500 m (chłopcy, dziewczęta).
3. Zawodnik startujący w biegu głównym musi mieć ukończone 16 lat w dniu biegu.
4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na
start w zawodach.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dobry stan zdrowia potwierdzony
poprzez podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
biegu.
6. Każdy uczestnik zawodów bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
7. Uiszczenie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§ 5 Zasady zgłoszenia
1. Zgłoszenia dokonać można wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie https://elektronicznezapisy.pl/
2. Limit zawodników biegu głównego wynosi 250 osób.
3. Limit zawodników biegów towarzyszących łącznie wynosi 100 osób.
4. Dokonanie płatności w biegu głównym kończy proces rejestracji zawodnika.
5. Zamknięcie rejestracji na wszystkie dystanse nastąpi po wyczerpaniu limitu miejsc, nie
później jednak niż do godz. 14:00 w dniu 07 listopada 2019 r.
6. W przypadku wolnych miejsc z zapisów elektronicznych dla biegów towarzyszących
(tylko i wyłącznie) możliwe będzie zgłoszenie dziecka w dniu imprezy w Biurze Zawodów
w godzinach 09.00-09.30.
7. Wszystkie osoby z niedokończonym procesem rejestracji (brak wpłaty do biegu
głównego) zostaną usunięte z listy uczestników z chwilą dokonania wpłaty przez 200.
zawodnika.
8. Wpłaty dokonywać można tylko przez serwis płatności dotpay.
9. Nie ma możliwości zgłoszenia i dokonania opłaty startowej w dniu rozgrywania biegu
na terenie 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.
§ 6 Opłata startowa
1. Wysokość wpisowego na bieg główny wynosi 20 zł.
2. Biegi towarzyszące - dziecięce i młodzieżowe są bezpłatne.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Organizator nie wystawia faktur za opłatę
startowa.

4. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na inną osobę.
§7
Pomiar czasu
Pomiar elektroniczny czasu zostanie zrealizowany za pomocą zwrotnych chipów.

§8
Pakiet startowy, jego odbiór i świadczenia oferowane zawodnikowi
1. Każdy uczestnik biegu głównego przy odbiorze pakietu startowego, zostanie
zweryfikowany poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego jego tożsamość. Pakiety startowe można odbierać w dniu zawodów tj.
09 listopada 2019 r. od godz. 09.00 do godz. 11:30.
2. W ramach świadczenia uczestnik biegu głównego otrzymuje:
− numer startowy wraz z agrafkami (w pakiecie startowym),
− posiłek regeneracyjny po biegu,
− wodę na mecie biegu,
− puchary dla zawodników, którzy zajmą miejsca I-III w każdej kategorii open mężczyzn i
kobiet
- puchar dla najszybszego żołnierza kobiety i mężczyzny (tylko za I miejsca)
3. Przed biegiem towarzyszącym (dla dzieci) Rodzic lub Opiekun prawny dziecka musi
zgłosić się do Biura Zawodów w godzinach 9:00-9:45 celem potwierdzenia uczestnictwa i
odbioru numeru startowego. W Biurze Zawodów należy okazać dowód osobisty,
legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.
§9
Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy biegu głównego, którzy ukończą bieg w czasie poniżej 90 min,
otrzymają bezpośrednio po ukończeniu biegu, pamiątkowe okolicznościowe medale
odlewane.
2. Za zajęcie w biegu głównym miejsc I-III w każdej kategorii open, zawodnicy otrzymają
puchary (łącznie 6 pucharów).
5. Wszyscy uczestnicy biegów towarzyszących po ukończeniu biegu w swojej kategorii
otrzymają medal.
§ 10
Szatnie, depozyty, nocleg
1. Szatnia i depozyty znajdują się w budynku Biura Zawodów na terenie 49 Bazy
Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza depozytem.
3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Trasa nie posiada atestu, lecz dołożono wszelkich starań, aby mierzyła odpowiedni
dystans.
2. Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących
oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
3. Ze względów bezpieczeństwa w biegach zabroniony jest udział osób poruszających
się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne
dla innych uczestników. Dopuszczalny jest bieg z wózkiem biegowym w biegu głównym.
4. W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje sędzia główny zawodów.
5. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Odpowiedzialność ponoszą zawodnicy we własnym zakresie.
7. Zawodnicy przyjeżdżają na miejsce startu we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń
losowych.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje
przed rozpoczęciem biegu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
przyczyny.
11. Zawodnicy akceptują prawo Organizatorów do utrwalenia przebiegu imprezy w
formie zapisu fotograficznego i filmowego, dowolną techniką audiowizualną w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, informacyjnych, marketingowych
Organizatorów. Udział w imprezie równoznaczny jest ze zgodą zawodnika na
nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na
rozpowszechnianie tego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym
poprzez rozpowszechnianie utrwaleń: w serwisach internetowych, w innych
elektronicznych środkach przekazu wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez
Organizatorów, w materiałach drukowanych Organizatorów albo
promujących/informujących o ich działalności, a także w publikacjach i serwisach osób
trzecich, z zastrzeżeniem, że utrwalenia w publikacjach osób trzecich mogą jedynie
ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatorów, a ich
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

§ 11
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 uczestnicy biegu przyjmują do wiadomości, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: 49 Baza Lotnicza, ul.
Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański.
2. Celem przetwarzania danych osobowych uczestników biegu jest przeprowadzenie
imprezy biegowej, wyłonienie zwycięzców, przyznanie, wydanie, odbiór i rozliczenie
nagród oraz publikacja wyników biegu na stronie internetowej, zaś podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda uczestników wyrażona na elektronicznym formularzu
rekrutacyjnym. Niepodanie danych przez uczestnika spowoduje brak możliwości udziału
w zawodach.
3. Dane osobowe uczestników są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a ich odbiorcami mogą być partnerzy oraz sponsorzy wydarzenia. Nie przewiduje się
przekazywania danych uczestników biegu do państw trzecich (państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub instytucji międzynarodowych. Decyzje
dotyczące uczestników biegu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
4. Dane osobowe uczestników biegu będą przechowywane przez 1 rok od dnia
przeprowadzenia zawodów.
5. Uczestnicy biegu mają prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych,
uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a
także do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody uczestnik biegu może złożyć w formie
elektronicznej, na adres mailowy: p.pitak@ron.mil.pl – przesyłając korespondencję na
adres organizatora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości
udziału w zawodach.
6. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostały zebrane.
Organizator
tel 502 388 428

