10. BIEG SYLWESTROWY - 28.12.2019
REGULAMIN IMPREZY
1. Cel imprezy:
- Pomoc w zbiórce funduszy na leczenie i rehabilitację 7 - letniej Julii Kapały.
- Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz nordic walking, jako najprostszej formy
aktywności ruchowej,.
- Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
- Realizacja celów statutowych Klubu Biegacza Grupa Malbork,
- Integracja lokalnego środowiska biegowego i nordic walking,
- Zakończenie sezonu biegowo-marszowego 2019 "na wesoło",

2. Organizator:
Klub Biegacza Grupa Malbork
Widokowa 1,
82-200 Malbork
NIP: 5792230295, REGON: 221150518
NR KONTA: BNP Paribas 12 2030 0045 1110 0000 0377 1540
strona Organizatora: www.grupamalbork.pl
mail Organizatora: kontakt@grupamalbork.pl

3. Partnerzy:
4. Termin i miejsce:
28 grudnia 2019r. (sobota) start biegu godz. 12.00,
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku. ul. Parkowa 3
Biuro zawodów - CAW Malbork - otwarte w godz. 09:30 -11:45.

5. Opłaty:
Zgodnie z tradycją Grupy Malbork, BIEG SYLWESTROWY BYŁ, JEST I BĘDZIE DARMOWY !!!
Liczymy na dobrą zabawę i moc pozytywnej energii.
Oczywiście jak ktoś przyjedzie z ciastem lub z czymś do ciasta to przygarniemy i podzielimy
po równo dla wszystkich :)

Charytatywna zbiórka funduszy:
Po raz kolejny chcemy całą pozytywna energię przekazać dalej. Również w tym roku Bieg
Sylwestrowy jest imprezą charytatywną. Po raz trzeci będziemy wspierać najmłodszych
mieszkańców Malborka. W tym roku zbieramy fundusze na dalsze leczenie i rehabilitację 7letniej Julii Kapały, chorej na Zespół Wolfa-Hirschhorna (WHS).
Tak jak w poprzednich latach fundusze będziemy zbierać drogą elektroniczną poprzez
wykup dobrowolnych "cegiełek" podczas zapisów. Będzie można też wpłacić do specjalnej
puszki w Biurze Zawodów w dniu Biegu Sylwestrowego.
100% zebranych funduszy zostanie przekazanych na subkonto Fundacji Pomocy Dzieciom i
Osobom Chorym “Kawałek Nieba", która opiekuje się Julką.

Historia Julki:
"Historia jakich wiele, 9 miesięcy radosnego oczekiwania na cud narodzin małej zdrowej
dziewczynki. Nic nie wskazywało na to, iż za moment świat stanie do góry nogami i będę
walczyła o życie córeczki. Julka przyszła na świat w 40 tygodniu przez cesarskie cięcie gdyż w

ostatnim momencie okazało się, że jest zbyt mała i słaba do naturalnego porodu. Urodziła się
w Malborku, lecz natychmiast przewieziona została do Gdańska. To był dopiero początek
długiej drogi, jaka jest przed nami. Przez wiele miesięcy szpital stał się drugim domem Julki.
Tutaj też usłyszałam wyrok: Julka choruje na Zespół Wolfa-Hirschhorna. Obco brzmiące
słowa, a co się za tym kryje?
Wolf-Hirschhorn syndrome (WHS) - to zespół wad wrodzonych. To bardzo rzadka i
nieuleczalna choroba genetyczna. Większość dzieci nie dożywa 1 roku życia. Stosuje się
jedynie leczenie zachowawcze, które polega na łagodzeniu objawów choroby, czyli głównie
rehabilitacji. Systematyczne ćwiczenia są najważniejszym elementem leczenia, ponieważ, jak
wynika z badań, dzięki nim niektórzy chorzy mogą dożyć wieku dorosłego.
Julka obecnie ma 7 lat waży 7 kg mierzy 85 cm, jest dzieckiem leżącym o bardzo słabym
napięciu mięśniowym. W swoim krótkim życiu Julka przeszła operacje ściągnięcia zaćmy
obustronnej, operacje zamknięcia lewego przedsionka serduszka i częste napady padaczki.
Jest jednak szansa, iż przez intensywną terapię wzmocnione mięśnie pozwolą chodzić Julce.
Każdy gest pomocy to światełko w tunelu dla Julki, iż będzie mogła usiąść, postawić pierwszy
krok. Julka codziennie tak dzielnie podejmuje wyzwania podczas rehabilitacji. Nie pozwólmy
zmarnować szansy na odrobinę lepsze życie. Niestety nawet najczulsze serce Mamine nie
zastąpi kosztownych zabiegów. Trudno jest spojrzeć w oczy dziecku gdy nie można zapewnić
mu pomocy.
Poniżej linki do szczegółowego opisu choroby :
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Wolfa-Hirschhorna
http://chorobyrzadkie.blogspot.com/2012/08/zespo-wolfa-hirschhorna.html
http://wspolnie.org/zespol-wolfa-i-hirschhorna/
Dla wszystkich którzy chcą dodatkowo wspomóc Julkę cały czas można wpłacać na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
Bank BZ WBK
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem:“400 pomoc w leczeniu Julii Kapały”
wpłaty zagraniczne:
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Aby przekazać 1% podatku dla Julii:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać “400 pomoc dla Julii
Kapała

6. Warunki uczestnictwa:
1. Impreza pod nazwą „Bieg Sylwestrowy” jest wspólnym, integracyjnym, towarzyskim
biegiem oraz marszem nordic walking. "Bieg Sylwestrowy" - to nie zawody sportowe !!!
Impreza ma charakter otwarty. W biegu/marszu może wystartować każdy, kto jest zdrowy i
czuje się na siłach pokonać dystans ok. 5 km w rekreacyjno - konwersacyjnym tempie.
2. Zapisy będą prowadzone poprzez formularz
na portalu internetowym
www.elektronicznezapisy.pl lub w biurze zawodów w dniu imprezy. Weryfikacja uczestników
w biurze zawodów w dniu imprezy.
3. Trasa będzie poprowadzona chodnikami, głównych ulic miasta Malborka oraz bulwarem
nad rzeką Nogat. ULICE NIE BĘDĄ WYŁĄCZONE Z RUCHU tak, że każdy z uczestników
zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać przepisów ruchu
drogowego dotyczących osób pieszych. Bezwzględnie należy zachować szczególna
ostrożność na przejściach dla pieszych oraz na skrzyżowaniach ulic. Każdy z uczestników
bierze pełną odpowiedzialność za siebie. Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w
biegu/marszu powinny być pod opieką osób dorosłych.

7. Przebrania karnawałowe i losowanie upominków:
Nawiązując do lat ubiegłych w związku ze zbliżającym się Sylwestrem oraz karnawałem
proponujemy uczestnikom biegu zabawę i konkurs na najbardziej kreatywne przebranie.
Każdy, kto wykaże się inwencją twórczą i zachwyci organizatorów swoim
niekonwencjonalnym strojem biegowym ma szansę na otrzymanie nagrody niespodzianki.
Wśród osób, które przebiorą się na "Bieg Sylwestrowy" wylosujemy pamiątkowe upominki.

8. Dokładny opis trasy:
1. Start / meta - CAW, Malbork ul. Parkowa 3. START godz. 12:00
2. Uwaga. Najpierw startuje ekipa nordic walking - 10 min później biegacze.
3. Ruszamy drogą wjazdową CAW. Zbiegamy do przystani jachtowej i bulwarem nad
Nogatem kierujemy się w stronę Zamku. Dobiegamy do nabrzeża, potem skręcamy w lewo i
biegniemy ul. Starościńską w kierunku kasy biletowej przez bramę. Na schodach przy kasie
robimy zdjęcie grupowe. Spod kasy poprzez mostek nad kanałem Juranda ul. Piastowską
kierujemy się chodnikiem na plac przy pomniku króla Jagiellończyka - (przy pomniku Króla
robimy drugie grupowe zdjęcie). Spod pomnika króla, biegniemy ulicą Kościuszki, na
skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku hotelu Grot i dalej chodnikiem wzdłuż Al. Rodła.
Mijamy Galerię Dekada i stację paliw Lotos. Skręcamy w prawo i biegniemy wzdłuż ulicy
Mickiewicza z powrotem do pomnika króla Jagiellończyka. Dobiegając ponownie do pomnika
kierujemy się drugi raz ulicą Kościuszki następnie Al. Wojska Polskiego na wiadukt drogowy
w kierunku dzielnicy Piaski. Po zbiegnięciu z wiaduktu skręcamy w lewo w ulicę Chopina i
zmierzamy do jej końca. Następnie na skrzyżowaniu ponownie skręcamy w lewo w ul.
Toruńską, "lecimy" w kierunku "Dinoparku" nieopodal stadionu lekkoatletycznego i
ogródków działkowych ul. Sportową wracamy prosto na metę, która jest na terenie CAW.
4. Pełen dystans wynosi ok. 5km.
5. Podczas biegu na trasie będą ustawieni nasi fotografowie. Planujemy tradycyjne grupowe
zdjęcia w pobliżu zamku - schody przy kasie i przy pomniku króla Jagiellończyka
6. Mapka trasy jest udostępniona na portalu zapisów.

MAPKA TRASY:

9. Nagrody:
1. Wśród uczestników, którzy przebiorą się na "Bieg Sylwestrowy" zostaną rozlosowane
pamiątkowe upominki, ufundowane przez Organizatorów i sponsorów.
2. Po biegu wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do wspólnego poczęstunku.

10. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE, L.119/1 z dnia
04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
3. Administratorem danych osobowych, prowadzącym operacje przetwarzania danych
osobowych, jest Organizator.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego rozdziału, w związku z
udziałem obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego podczas
udziału w Imprezie, na różnych polach eksploatacji m.in. Internet, portale społecznościowe, a
także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
5. Uczestnik ma prawo:
a) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, z
zastrzeżeniem, że niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w
imprezie
7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z RODO oraz Ustawą. Organizator nie będzie ujawniał tych
informacji żadnym osobom trzecim.
8. Dane osobowe uczestników biegów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

11. Postanowienia końcowe:
1. "Bieg Sylwestrowy" odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Każdy uczestnik "Biegu Sylwestrowego" powinien być zdrowy, mieć aktualne badania
lekarskie oraz być ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Każdy z uczestników "Biegu
Sylwestrowego" bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik
zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w
imprezie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
lub skradzione podczas imprezy.
4. W czasie "Biegu Sylwestrowego" należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać
przepisów ruchu drogowego, oraz stosować się do wskazówek wolontariuszy i poleceń służb
porządkowych.
5. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
6. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą
wyniknąć podczas imprezy rozstrzyga organizator.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
8. Organizator "Biegu Sylwestrowego" uznaje, że biorący udział w imprezie zapoznał się z
niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Program minutowy imprezy BIEG SYLWESTROWY:
09:30 – otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników,
11:45 – zamknięcie biura zawodów,
11:45 – oficjalne otwarcie biegu przez organizatora, odprawa,
11:50 - wspólna rozgrzewka oraz zdjęcie grupowe przy scenie
12:00 – start marszu nordic walking,
12:10 - start biegu,
13:10 – zakończenie biegu i marszu,
13:15 – rozpoczęcie części integracyjnej (ognisko, poczęstunek), losowanie upominków dla
"przebierańców".

ZAPRASZAMY

