Regulamin zawodów
IV Bieg Hubertusa
Czarna Białostocka, 11.09.2022r.
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CEL IMPREZY
popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej;
promocja Gminy Czarna Białostocka;
rozbudzenie zainteresowań sportowych społeczeństwa szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyka prozdrowotna,

II. ORGANIZATOR
Grupa Biegowa Czarna Białostocka, Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, Nadleśnictwo
w Czarnej Białostockiej, Dom Kultury w Czarnej Białostockiej.
III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW
· biegi odbędą się w niedzielę 11 września 2022 r. w Czarnej Białostockiej nad zalewem
„Czapielówka”,
· biuro zawodów, start i meta będą zlokalizowane w okolicy zalewu „Czapielówka” w Czarnej
Białostockiej,
· trasa biegów w większości będzie poprowadzona drogami leśnymi,
IV. PROGRAM ZAWODÓW
• godz. 9:30 - 11:20 - Wydawanie pakietów startowych
• godz. 11:25 - Zamknięcie Biura Zawodów
• godz. 11:30 - Wspólna rozgrzewka
• godz. 11:45 - START BIEGU NA DYSTANSIE 1800 M - bieg rodzinny
• godz. 12:15 - START BIEGU NA DYSTANSIE 10,5 KM
• godz. 13:00 - Poczęstunek
• godz. 14:00 - Zamknięcie trasy
• godz. 14:10 - Dekoracja zwycięzców
• godz. 14:30 - Zakończenie imprezy
V. LIMIT CZASU
1.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący odpowiednio:
• 30 minut na dystansie ~1800 m.
• 100 minut na dystansie ~10,5 km.
2.
Zawodnicy, którzy po upływie tego czasu nie dotrą do mety, zobowiązani są do przerwania
biegu i zejścia z trasy.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu można dokonać wyłącznie poprzez system rejestracji elektronicznej do dnia
08.09.2022r. na portalu www.elektronicznezapisy.pl.
2. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
wniesienia opłaty startowej za pomocą płatności elektronicznej na konto:

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej PKO BP 89 1020 1332 0000 1102 0037 4322.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej w momencie
gdy odnotuje łączną ilość wpłat, równą ustalonemu limitowi 150 uczestników.
4. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność wpłat. Rejestracja bez dokonania wpłaty lub
płatność standardowym przelewem nie gwarantuje miejsca na liście startowej. Brak wpłaty w
momencie zakończenia rejestracji elektronicznej powoduje automatyczne usunięcie z listy
startowej.
6. W sytuacji wcześniejszego wyczerpania limitu zawodników nastąpi weryfikacja opłat. Osoby,
które nie wniosły opłaty startowej zostaną skreślone z listy.
VII. OPŁATY
1. Opłata za udział wynosi w zależności od terminu zapisów:
a) bieg na 10,5 km - 65 zł (brutto) w terminie od 01 czerwca 2022r. do 08 września 2022r. do
godz. 23.59
b) bieg rodzinny 40 zł (brutto) w terminie od 01 czerwca 2022r. do 08 września 2022r. do
godz. 23.59.
• bieg rodzinny opłaca każda osoba i należy zarejestrować każdego uczestnika z osobna.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty
jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres: beatta03@wp.pl
4. Opłata raz uiszczona na podlega zwrotowi.
5. Pakiet startowy zawiera: medal, numer startowy, chip, wodę, poczęstunek na mecie
VIII. UCZESTNICTWO
1. Ustalony przez Organizatora łączny limit uczestników dla dwóch biegów wynosi 150 osób.
2. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
wniesienia opłaty startowej.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
5. W biegu głównym udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 lat, natomiast w biegu
rodzinnym mogą uczestniczyć wszyscy. Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji
pojawić się z opiekunem prawnym.
6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. W
związku z tym zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w biegu oraz , że przyjmuje do wiadomości, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
7. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, uczestnik nie
zostanie dopuszczony do udziału w biegu.
8. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci
lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w
biegu.

9. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń wolontariuszy i służb odpowiedzialnych za
kierowanie ruchem na trasie biegu.
IX. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na terenie zalewu „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej.
2. Biuro Zawodów będzie czynne w dniu biegu w godzinach: 9:30 – 11:25.
3. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze
Zawodów dokumentu tożsamości.
X. KLASYFIKACJE
BIEG GŁÓWNY 10,5 KM
· Każdy uczestnik biegu głównego będzie klasyfikowany na mecie według czasu brutto.
· Czas będzie mierzony systemem elektronicznym za pomocą chipów.
· Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I-III w
klasyfikacji generalnej (kobiety i mężczyzny) otrzymują puchary i nagrody pieniężne.
BIEG RODZINNY 1800 m
· Każdy uczestnik biegu rodzinnego będzie klasyfikowany na mecie według miejsca.
· Czas w biegu rodzinnym nie będzie mierzony.
Wyniki zostaną przedstawione w komunikacie końcowym i zamieszczone na stronie internetowej
Organizatora.
XI. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA
1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami regulaminu i w pełni je akceptuje.
2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel
medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o
charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział
w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z
udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki
ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka
wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu każdy zawodnik musi posiadać numer startowy starannie przymocowany do
przedniej części koszulki.
2. Po zakończonym biegu na uczestników czekać będzie przygotowana woda oraz .
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, wiążąca i ostateczna decyzja należy
do Organizatora
Kontakt:
Beata Szuchnicka GBCzB - 502-182-164

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Biegowa w Czarnej Białostockiej, Dom Kultury
w Czarnej Białostockiej, Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych dostępny jest kontakt
mailowy: beatta03@wp.pl , dkczarnabial@gmail.com
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z realizacją Biegu, w szczególności
w zakresie prowadzenia zapisów, przygotowania pakietów startowych, ogłoszenia wyników,
informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych oraz w celu promocji
imprez organizowanych przez Grupę Biegową Czarna Białostocka, na podstawie zgody oraz
prawnie usprawiedliwionego interesu, jakim jest: organizacja i promocja imprez, zapewnienie
obsługi usług płatniczych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów
archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków
wynikających z przepisów prawa).
4. Przetwarzanie danych, o których mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska,
miejscowości, klubu, daty urodzenia i płci na oficjalnym profilu Biegu na Facebooku:
https://www.facebook.com/grupabiegowa/
5. Dane osobowe dla celów statystycznych, archiwizacyjnych i marketingowych będą
przechowywane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania.
6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Może także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych.
7. Uczestnik może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Biegu.
10. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora
wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją i promocją imprez
Organizatora. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez
zamieszczenie wykonanych fotografii i filmów w relacji i materiałach promocyjnych Organizatora.
Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w tym do upublicznienia, powielania,
zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie
naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie
wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Uczestnicy biorą udział w zawodach na
własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie
będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.

