Regulamin Wiosenne Biegi Górskie 2019
Biegi Górskie Siedlce - BGGB Siedlce 2019
1. CEL IMPREZY: upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. ORGANIZATORZY: MKS Pogoń Siedlce z Triathlon Siedlce
Informacje: Informacje, wyniki itp. na stronie: http://www.biegigorskiesiedlce.wordpress.com
3. DYSTANS:
10.000 m (4 pętle - przewyższenie 200m),
5.000 m (2 pętle - przewyższenie 100m),
Prawo startu na dystansie 10 km mają zawodnicy pełnoletni – patrz warunki uczestnictwa).
4. MIEJSCE ZAWODÓW: Sekuła-Gołobórz – teren leśny całkowicie w granicach miasta
Siedlce. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
5. BIURO ZAWODÓW: w centrum zawodów (zgodnie z mapką na drodze pożarowej na
przedłużeniu ulicy Borówkowej czynne, w dniu biegu, od godz. 11.00 do godz. 11.45
6. TERMINY BIEGÓW BGGB:
●
●
●

20 kwietnia 2019
do ustalenia maj 2019
do ustalenia maj 2019

7. CZAS STARTU: 12:00 – 10000 m i 5000 m
8. ZGŁOSZENIA I OPŁATY: 1 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie
http://www.biegigórskiesiedlce.wordpress.com
Opłaty na cały cykl (3 biegi) – opłata 20 zł; płatne przy odbiorze numeru startowego, przed
pierwszym biegiem w punkcie odbioru numeru lub jednorazowa na poszczególne biegi –
opłata 10 zł/ bieg.
9. TERMINY ZGŁOSZEŃ NA CAŁY CYKL: do x maja 2019r,i w biurze zawodów przed
kolejnymi startami
10. ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH. W biurze zawodów w dniach 20 kwietnia 2019r.
w godz. 11.00 – 11:50
Warunkiem odbioru numeru startowego na CAŁY CYKL jest podpisanie oświadczenia i
wniesienie opłaty startowej za cały cykl. Osoby niepełnoletnie po odbiór numerów
startowych zgłaszają się w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, który jest
upoważniony do podpisania oświadczenia. W przypadku zorganizowanych grup młodzieży
np. pod opieką trenera istnieje możliwość przyjęcia od niego oświadczeń podpisanych przez
rodziców lub opiekunów prawnych.

11. ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH NA BIEGI INDYWIDUALNE: Tylko w biurze
zawodów w dniu biegu.
Warunki odbioru numeru startowego jak opisane powyżej, opłata za bieg indywidualny.
UWAGA
Wzory oświadczeń zamieszczone na stronie zawodów. Można sobie wydrukować i wypełnić.
Numery startowe.
NA CAŁY CYKL – numer startowy na stałe przypisany do osoby. Numer zabierany przez
uczestnika.
Zgłoszenie się na kolejny bieg bez numeru będzie powodowało konieczność wykupienia
nowego numeru startowego (opłata 5 zł), który od tej pory będzie przypisany do zawodnika.
Stary numer będzie usunięty z bazy danych.
NA BIEGI INDYWIDUALNE – numery startowe zwracane po zakończeniu biegu.
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty wpisowego na rzecz innej osoby.
12. WARUNKI UCZESTNICTWA
a. prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10000 m mają osoby pełnoletnie oraz osoby w
wieku 16-18 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych,
b. prawo uczestnictwa w pozostałych biegach jest otwarty dla wszystkich z zachowaniem
procedur jak w biegu głównym.
c. Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie
podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu /Dz. Ustaw nr 101,
poz. 109/
d. Wzory oświadczeń dostępne wraz z regulaminem – można ściągnąć ze strony i zgłosić
się z podpisanym w dniu biegu lub wypełnić w biurze zawodów (jedno oświadczenie
obowiązuje na cały cykl).
e. UWAGA: osoby niepełnoletnie (niepełnoletnie w dniu startu) muszą mieć zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów.
f. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów) i ponosi związane z
tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
g. Każdy uczestnik pokonuje trasę samodzielnie (bez pomocy ludzi i zwierząt) z numerem
startowym przypiętym z przodu i widocznym dla organizatorów.
h. po biegu numer startowy zachowują zawodnicy zgłoszeni na cały cykl, pozostali numer
zwracają.
i. zawodnik, który z jakiś przyczyn zdecydował się na przerwanie biegu powinien o tym
powiadomić sędziego na mecie.
j. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody
wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich.
k. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione i zaginione
w trakcie trwania zawodów.
l. Parkowanie samochodów wzdłuż ulic: Borowikowej i przyległych.
Prosimy o nie zastawianie wjazdów do posesji i wyjazdu z osiedla.
m. Kontakt z organizatorami: bogdanbala@o2.pl; Paweł Janiak 502-440-640

13. KLASYFIKACJE:
w kategoriach wiekowych na 10 km
Kategorie wiekowe: Kobiety, mężczyźni
K, M – 19 ( do 19 lat )
K, M – 20 ( 20 – 29 lat )
K, M – 30 ( 30 – 39 lat )
K, M – 40 ( 40 – 49 lat )
K, M – 50 ( 50 – 59 lat )
K, M – 60 ( 60 lat + )
Klasyfikacje w NW: w kategoriach wiekowych
Kobiety, mężczyźni
K, M – 40 (do – 40 lat )
K, M – 4o+ (41 lat + )
Klasyfikacje na 5 km:
generalna kobiet i mężczyzn na dystansie 5 km,
Kategorie wiekowe liczone rocznikowo w stosunku do roku 2019 (np. zawodnik urodzony w
1988r. będzie klasyfikowany w kategorii K/M-30 ).
Nie przewiduje się organizacji zakończenia poszczególnych rund, a tylko całego cyklu.
Do klasyfikacji – zalicza się sumę 2 najlepszych czasów z 3 biegów na tym samym
dystansie.
Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu i odczytanie numeru zawodnika przekraczającego
linię mety.
Numer musi być przypięty z przodu i widoczny podczas całego biegu.
14. NAGRODY:
Za miejsca 1-3 w klasyfikacji w kategoriach–dyplomy+ upominki.
Wszyscy uczestnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej otrzymają dyplom ukończenia zdjecia a w zależności od środków sponsorkich medale ukończenia
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu
wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów.
Impreza nie ma charakteru komercyjnego. Wszystkie opłaty uczestników za udział w
zawodach mają na celu pokrycie kosztów ich organizacji oraz wsparcie klubu Triathlon
Siedlce Club - szkolenia dzieci i młodzieży.
15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy (zawodników) jest
Stowarzyszenie Triathlon Siedlce Club. Dane osobowe uczestników Imprezy przetwarzane
będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów; wyłonienia zwycięzcy; przyznania,
wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem
podmiotów biorących w organizacji Imprezy i w celach związanych tylko i wyłącznie z
organizacją Imprezy.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w Imprezie. Informujemy, że wyrażona zgoda może

zostać w każdym czasie odwołana, ale jej cofnięcie nie jest jednoznaczne ze zwrotem opłaty
startowej. Dane osobowe uczestników Imprezy tj. imię, nazwisko, rok urodzenia będą
wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji Imprezy, zgodnie z warunkami
określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych uczestników,
w związku z udziałem w Imprezie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku
urodzenia wraz z nazwą klubu – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
16. WIZERUNEK
1. 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.
2. 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
w mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby
promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
3. Uczestnicy Imprezy (zawodnicy) wyrażają zgodę na nieodpłatne, niewyłączne i
nieograniczone w czasie użycie na całym świecie ich wizerunku utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu video na następujących polach eksploatacji: nagrywanie i powielanie
utrwalonego wizerunku za pomocą powszechnie stosowanych technik, rozpowszechnianie i
powielanie utrwalonego wizerunku w dowolnej formie, kopiowanie utrwalonego wizerunku do
pamięci komputera oraz do sieci multimedialnej, zamieszczanie i publikowani utrwalonego
wizerunku na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach, publiczne
wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie utrwalonego wizerunku,
jak również upublicznianie go formie dostępnej dla każdego, w każdym miejscu i w każdym
czasie, emisja utrwalonego wizerunku w przekazach telewizyjnych i radiowych, publikowanie
fotografii z wizerunkiem uczestników wykonanych podczas wydarzenia.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do udostępniania (w tym kopiowania) sponsorom i
oficjalnym partnerom wszystkich fotografii i zapisów video z wizerunkiem uczestników celem
promocji sponsorów i oficjalnych partnerów w kontekście ich uczestnictwa w Imprezie.
17. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych Imprezą, należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem na adres: Stowarzyszenia Triathlon Siedlce Club
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu
nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Imprezy rozpatrywane będą w terminie 5 dni od dnia ich
otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Imprezy będzie ostateczna.
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
podczas biegu.
• Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób
trzecich.

• Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zawodników, które przerywają rywalizację na
trasie.
• Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych
organizatorów, patronów medialnych i sponsorów i zapoznali się z regulaminem.
• Wszystkie sprawy sporne rozpatrywać będzie komisja organizatora.
• Odbiór wszystkich nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii
wręczenia nagród.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
Zapraszamy
OŚWIADCZENIE
.............................
(NUMER startowy na cały cykl)
IMIĘ i NAZWISKO.................................................................................................................
DATA URODZENIA...............................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA ......................................................................................................
Informuję, że zapoznałem/łam się z regulaminem zawodów, w pełni go akceptuję i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych.
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w cyklu biegów BIEGI GÓRSKIE 2019
. ...................................
(Data) (Podpis)
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
.............................
(NUMER startowy na cały cykl)
Dystans biegu
.................................................................................................................................
IMIĘ i NAZWISKO
DZIECKA...............................................................................................................
DATA URODZENIA
DZIECKA.............................................................................................................
Informuję, że zapoznałem/łam się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuję.
Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych.
Niniejszym oświadczam, że moje dziecko jest zdolne do udziału w cyklu biegów BIEGI
GÓRSKIE 2019 i jestem odpowiedzialna/-y za jego udział.
IMIĘ i NAZWISKO RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)
..........................................................................
NR DOWODU OSOBISTEGO RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)
.........................................................

ADRES ZAMIESZKANIA
....................................................................................................................
....................................................................................................................
. .......................................
(Data) (Podpis)

