
REGULAMIN

IV ŚWIDWIŃSKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO

WOKÓŁ J. BUKOWIEC

I. CEL IMPREZY

- popularyzacja biegania jako sposobu na aktywny wypoczynek

- promocja K.B.SPRINT Świdwin

- promocja jeziora Bukowiec, jako okolicznej atrakcji przyrodniczej i turystycznej

- popularyzacja aktywności fizycznych w terenach niezurbanizowanych

II. ORGANIZATOR

� KLUB BIEGACZA SPRINT ŚWIDWIN

WSPÓŁORGANIZATORZY:

� Park Wodny RELAX



III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW

Bieg odbędzie się dnia 07 października 2018 r. o godz. 14.00 na plaży głównej jeziora Bukowiec (w 
odległości 2 km w stronę Drawska Pomorskiego od Świdwina, województwo zachodniopomorskie).

Biuro Zawodów znajdować się będzie w okolicach miejsca startu ( plaża)

czynne będzie 07.10.2018 w godzinach 12.00 - 13.55

IV. TRASA BIEGU

2 okrążenia w około jeziora Bukowiec – ok. 2 x 3.2km (6,4 km)

* Teren dość trudny, 
* wąska przybrzeżna ścieżka,
* mogą występować tereny podmokłe, 
* trudności w wyprzedzaniu.

V. POMIAR CZASU I KLASYFIKACJA

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych.

Klasyfikacje prowadzone będą w następujących kategoriach:

- generalna kobiet i mężczyzn

- wiekowe mężczyzn:                 - wiekowe kobiet:

M � 16 -19 lat (2002-1999)   K � 16 - 19 lat  (2002-1999)

M � 20- 29 lat (1998-1989)   K � 20- 29 lat   (1998-1989)

M � 30- 39 lat (1988-1979)   K � 30 - 39 lat  (1988-1979)

M  40- 49 lat  (1978-1969)     K � 40- 49 lat   (1978-1969)

M  50-59 lat  (1968-1959)   K � 50 - 59 lat  (1968- 1959)

M  60 i więcej lat (1958 i starsi)  K  60 i więcej lat (1958 i starsze)



VI. NAGRODY 

*Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary

�

*W kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III puchary.

�

*Zawodnicy którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej , nie będą nagrodzeni w

kategoriach wiekowych.

*Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają unikatowe medale.

* Po biegu zorganizowane zostanie integracyjne ognisko z kiełbaskami.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

Limit startujących- 70 osób

Organizator ustala opłatę w wysokości 5 zł., płatne w dniu zawodów w biurze zawodów.

Prawo startu w biegu OPEN mają zawodnicy którzy:

� - w dniu startu mają ukończone 16 lat

� - dokonają REJESTRACJI w dniu biegu

� - przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu lub złożą 
OŚWIADCZENIE wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane 
własnoręcznie (podstawa prawna: Dz.U.nr 101poz.1095 z dn.12.09.2001)

� - dokonają weryfikacji w biurze zawodów



UWAGA !!!

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest posiadanie i przedłożenie,

podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez

rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.

VIII. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia 
wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,

- dane osobowe uczestników biegu  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,

- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia
i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu 
do którego przynależy,

- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich
danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek 
Uczestnika,

- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,

- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby 
przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na 
wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody
i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,

- zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach 
reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach 
internetowych organizatora,

- administratorem Danych jest Stowarzyszenie K.B. Sprint Świdwin.



IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

� - interpretacja regulaminu należy do organizatora

� - wszystkich uczestników obowiązują przepisy PZLA 

� - bieg odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych

� - ZGŁOSZENIE się do biegu będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

� - organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.

� - każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 
883).


