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      I.ORGANIZATOR

TKKF Dobczyce 

II.CELE

1.  Popularyzacja  biegów jako naturalnej  formy spędzania  wolnego  czasu  na  świeżym
powietrzu.
2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.
3. Promocja miasta i regionu jako przyjaznego dla biegaczy.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, KATEGORIE WIEKOWE

1. Sobota – 8.10.2016 ,godzina 9:30

2.  Biuro  zawodów  oraz  miejsce  rozgrywanych  biegów  znajdować  się  będzie  na  ul.
Budowlanej, 32-410 Dobczyce.

Biuro czynne będzie od godz. 8:00
Planowany  start  do  biegu  dzieci  –  godz.  9:30–  biegi  następują  kolejno  po  sobie  z
uwzględnieniem podziału na płeć, dziewczynki – chłopcy.

3. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w kategoriach wiekowych:

dzieci z klas 1-2 – dystans 800 metrów

dzieci z klas 3-4 – dystans 800 metrów

dzieci z klas 5-6 – dystans 800 metrów

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu dla dzieci, prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które poddane
zostaną weryfikacji w biurze zawodów.

2. Zapisy do biegu  dla dzieci prowadzone bedą ON LINE na fan-page biegu lub w dniu
biegu w Biurze Zawodów.

3.  Do  biegu  zostanie  dopuszczone  dziecko,  którego  rodzice  lub  opiekunowie  prawni,
prawidłowo  wypełnią  stosowne  oświadczenie  w  którym  deklarują  brak  jakichkolwiek
przciwskazań do udziału dziecka w biegu oraz biorą za niego pełną odpowiedzialność
podczas  trwania  zawodów.  Oświadczenie  to  należy  okazać  w  biurze  zawodów  przed
rozpoczęciem biegu.



4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

V. OPŁATA STARTOWA

Opłata  startowa wynosi  5 zł,  płatne  gotówką w biurze  zawodów w dniu  rozgrywania
biegu.

VI. NAGRODY 

W biegach dla dzieci prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewcząt dla
każdej  kategorii  wiekowej.  W każdym  biegu  nagradzane  będą  trzy  pierwsze  miejsca
(medal, imienny dyplom).

      VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
      1. Zabezpieczenie medyczne.
      2. Organizator zapewnia napoje.

VIII. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (oraz
późniejsze  zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich  danych  osobowych,  jakie  zostały
pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na II Bieg Dobczycki.

2. Organizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla
celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Uczestnik
biegu ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych oraz czasowego lub
stałego  wstrzymania  ich  przetwarzania  lub  ich  usunięcia,  jeżeli  są  one  niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do
realizacji  celu,  dla  którego  zostały  zebrane,  a  także  ma  prawo wniesienia  pisemnego
żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

IX. UWAGI KOŃCOWE

1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.

2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. 

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zezwolenia  personelowi  medycznemu  i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej  lub  wykonania  innych  zabiegów  medycznych,  także  transportu  Uczestnika
poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

4. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.


