XXIV
Wojewódzkie Biegi Przełajowe
„Szlakami Jana z Jani”
REGULAMIN


1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji im. Stanisława Muchy w Smętowie Granicznym



Urząd Gminy Smętowo Graniczne



PZ LZS Gdańsk



SKF LZS „POGOŃ” Smętowo Gr.




2. Patronat Medialny:
Radio Głos
Gazeta Kociewska





3. Termin i miejsce:
11 maja 2019 r. (sobota) godz. 11.00 - Kościelna Jania, gmina Smętowo Graniczne.
Start pierwszego biegu o godz. 11.30 – kategoria OPEN
Boisko przy wjeździe do wsi Kościelna Jania. Trasa – nawierzchnia trawiasta i asfaltowa




4. Cel imprezy
Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin i małych miasteczek w
województwie pomorskim.
Uczczenie pamięci wybitnego patrioty Ziemi Kociewskiej – pierwszego wojewody pomorskiego Jana z Jani jako postaci
historycznej.



5. Kategorie wiekowe i uczestnicy:
Prawo uczestnictwa mają wszyscy posiadający aktualne badania lekarskie mające brak przeciwwskazań zdrowotnych.



Młodzież szkolna startuje na podstawie legitymacji szkolnej i zgody rodziców.



Kategoria OPEN – limit zawodników 150 osób.



Kategorie wiekowe:
Dziewczęta

Chłopcy

6-8 lat – 400 m
9-11 lat – 600 m
12-14 lat – 1000m
15-17 lat –1500m



OPEN – 5,5 km - m. 18 – 35 lat,
OPEN – 5,5 km - m. 36 – 46 lat,
OPEN – 5,5 km - m powyżej 46 lat

6-8 lat – 400 m
9-11 lat – 800 m
12-14 lat – 1200m
15-17 lat –2000m

OPEN – 5,5 km - k. 18 – 35 lat,
OPEN – 5,5 km - k. 36 – 46 lat,
OPEN – 5,5 km - k. powyżej 46 lat
Biegi towarzyszące

BIEG VIPÓW – 400m W biegu udział mogą brać radni samorządów i dyrektorzy jednostek organizacyjnych samorządu
terytorialnego oraz prezesi i dyrektorzy firm. W biegu VIP-ów nie przewidujemy pierwszego ani ostatniego miejsca – wszyscy
uczestnicy są zwycięzcami.
BIEG – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - 200m
BIEG PRZEDSZKOLAKÓW – 200 m



6. Zgłoszenia
Zgłoszenia grupowe powyżej 15 osób najpóźniej do dnia 8maja dokonuje nauczyciel wychowania fizycznego bądź
opiekun (trener), przedstawiając listę imienną podpisaną przez
dyrektora jednostki.
 osobiście w sekretariacie GOKSiR, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo Graniczne, tel. (058) 561-90-97. Drogą
mailową na adres: kultura@goksirsmetowo.pl.
Zgłoszenia indywidualne odpłatność 20 zł za pakiet startowy w kat. OPEN dokonywać można w dniu zawodów w biurze
zawodów: przy starcie na boisku, biuro czynne od godz. 9.30 do godz. 11.00. Zapisy do biegu głównego przez platformę
elektronicznezapisy.pl

7. Sposób przeprowadzenia zawodów:
 Uczestnicy startują z kartami startowymi, które przekazują sędziemu po biegu w danej konkurencji, odbiór kart przed
zawodami u organizatora.


Na kartę startową należy wpisać (DRUKOWANYMI LITERAMI): imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, kategorię
wiekową, nazwę szkoły lub klubu sportowego.



Kat. OPEN - startują z numerami otrzymanymi od organizatora.



Kat. OPEN - elektoniczny pomiar czasu.



Udział w zawodach zaczynamy biegiem głównym w kategorii OPEN następnie startami od najmłodszych zawodników.

8.

Nagrody
Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn: puchary i nagrody rzeczowe.
Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w poszczególnych kategoriach wiekowych: statuetki lub puchary, nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe i statuetki w kategoriach wiekowych i
biegu głównym nie dublują się. Pamiątkowe medale dla
uczestników. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody.
Organizator ma prawo zmiany puli nagród.



W poszczególnych kategoriach wiekowych medale tłoczone oraz upominki za miejsca I-III.



Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników posiłek regeneracyjny.



Wśród wszystkich uczestników biegów zostaną rozlosowane nagrody specjalne ufundowane przez organizatorów.
Losowanie odbędzie się na podstawie kart uczestnictwa.



Wręczenie nagród i pucharów nastąpi podczas ceremonii wręczenia nagród po rozegraniu wszystkich biegów,
najpóźniej 20 min. po ostatnim biegu.



9. Zasady finansowania:
Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.



Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.



W ramach pakietu startowego 20 zł (dla kategorii OPEN) uczestnicy (150 osób) otrzymują: koszulkę okolicznościową,
gadżety, wodę (but. 0,5 l).
Zasady zachowania uczestników imprezy:



Uczestnicy zawodów bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży pożarnej i
organizatora, i poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami przestrzegając zasad bezpieczeństwa



Bieg będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Zgodnie planem graficznym, na podanych skrzyżowaniach
dróg, ustawione będą punkty kontrolne (oznaczenie



W celu zabezpieczenia poruszania się uczestników, Organizatorzy przygotują za pośrednictwem odpowiednich służb
punkty kontrolne, na których będą kierować ruchem.



W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu zawodnicy powinni natychmiast przerwać bieg,
poprosić wolontariuszy lub najbliższe osoby o wezwanie pomocy lub osobiście udać się do punktu pomocy medycznej na
trasie biegu lub mecie.
11. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:
Wzięcie udziału w Biegach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

a)

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo Graniczne.
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Grzegorz Wąsacz, e-mail: iod@smetwograniczne.pl
c) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
d) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w XXIV Wojewódzkich Biegach Przełajowych „Szlakami Jana
z Jani””.
e) Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają
dane osobowe.

f)

Dane osobowe będą przetwarzane od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
g) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
w zakresie, w jakim zostało to określone w RODO.
h) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność prze twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
j) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny do wzięcia udziału w Biegach. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Biegach

12. Postanowienia końcowe:


Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.



Organizator zapewnia opiekę medyczną, szatnię i toalety podczas trwania zawodów.



Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione.




Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników.
Organizator ubezpiecza uczestników od NNW.



Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych i ostatecznej interpretacji regulaminu.



Organizator zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich
uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed
rozpoczęciem imprezy.

