
 

„Biegam Bio Lubię”
21 września 2019 roku

KRAPKOWICE

REGULAMIN

ORGANIZATOR: 
Powiat Krapkowicki

 CEL IMPREZY: 
1. Zwiększenie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej. 
2. Popularyzacja zdrowego stylu życia.
3. Popularyzacja aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Integracja rodzin poprzez sport i aktywny wypoczynek. 

.
TERMIN I MIEJSCE:
Sobota 21 września 2019 r. Krapkowice
Biuro zawodów: Stadion OTMĘT przy ulicy Olimpijskiej 1 w Krapkowicach
Start i Meta biegu głównego oraz dziecięcego na Stadionie OTMĘT w Krapkowicach.

 Start Biegu głównego na 5 km    godzina 13:00, biuro zawodów czynne od 10:30 do 12:30
 Starty biegów dziecięcych „Żabki”   (dystans od 100 - 500 metrów) w godzinach od 11:00 do 

12:30, biuro zawodów od 9:00-10:30
 godz. 12:50 przed biegiem głównym wspólna rozgrzewka poprowadzona przez instruktora.

Dekoracja uczestników biegów dziecięcych: ok. godziny 14:00 – stadion OTMĘT
Dekoracja uczestników biegu głównego: ok. 14:30 – stadion OTMĘT

WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU NA 5 KM:
Osoby od 14 - tego roku życia (2005 i starsi) (rodzice/opiekunowie osób  niepełnoletnich muszą podpisać          
w biurze zawodów zgodę na udział dziecka)

Chętni do udziału w zawodach dokonują rejestracji internetowej do 18 września  2019 r. pod linkiem: 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4972

Do biegu głównego można również zapisać się w dniu 21 września 2019 roku od godz. 10:30 do 12:30               
w biurze zawodów. 
Udział w biegu „Biegam Bio Lubię” jest bez opłaty startowej – GRATIS!
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WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGACH DLA DZIECI:

Osoby do 13 - tego roku życia (2006 i młodsi) (rodzice/opiekunowie dzieci muszą podpisać  w biurze zawodów 
zgodę na udział dziecka w biegu)
Chętni do udziału w zawodach dokonują rejestracji internetowej do 18 września  2019 r. pod linkiem: 

 http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4973

Do biegów dzieci można również zapisać się w dniu 21 września 2019 roku od godz. 9:00 do 10:30                      
w biurze zawodów. 
Udział w biegu „Biegam Bio Lubię” jest bez opłaty startowej – GRATIS!

ORGANIZATOR  ZAPEWNIA  W BIEGACH DLA DOROSŁYCH I W BIEGACH DLA DZIECI
- pakiet startowy w skład którego wchodzi: koszulka, torba ekologiczna, napój izotoniczny + baton 
energetyczny (dorośli), baton + sok, brelok (dzieci),
- pomoc medyczną, 
- elektroniczny pomiar czasu „STARTER”,
- posiłek regeneracyjny oraz wodę,
- po ukończeniu biegu i oddaniu numeru startowego każdy zawodnik otrzyma MEDAL.

TRASA: 

 bieg główny na 5000m  
Na całym odcinku nawierzchnia  drogi mieszana: gruntowa, leśna, betonowa, bieżnia stadionu.
Zawodnicy  startują  z  bieżni  stadionu  i  biegną  jedno  pełne  okrążenie  wokół  płyty  boiska,  następnie
wybiegają drogą betonową z terenu stadionu i po ok. 100 metrach skręcają w prawo w leśną drogę, którą
poruszają się zgodnie z oznaczeniami tj. tablice opisane strzałkami, taśmami ochronnymi oraz w miejscach
skrzyżowań dróg przy zabezpieczeniu przez obsługę trasy biegu. Po przebiegnięciu trasy drogami  leśnymi
zawodnicy wbiegają na drogę betonową i ok. 200 metrów kierują się na stadion OTMĘT skąd startowali –
tam znajduje się META biegu głównego.
Bieg główny jest bez opłaty startowej – GRATIS!

 Biegi dziecięce   w całości odbywają się po bieżni i na terenie stadionu.
      Biegi dziecięce są bez opłaty startowej – GRATIS!

KLASYFIKACJA ZAWODÓW:
Generalna w Biegu głównym na 5 km   (Kat. Gen. K/M - miejsca I, II, III – PUCHARY oraz NAGRODY PIENIĘŻNE)

Kategorie wiekowe biegu na 5 km:
K / M  14 – 29 lat
K / M  30 – 49 lat
K / M  50+ ,

Wysokość nagród pieniężnych w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
I miejsce –   300,00 zł
II miejsce –  200,00 zł 
III miejsce – 100,00 zł
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Kategoria OPEN:
Kobiety: I m-ce – 300,00 zł, II m-ce – 150,00 zł, III m-ce – 100,00 zł
Mężczyźni: I m-ce – 300,00 zł, II m-ce – 150,00 zł, III m-ce – 100,00 zł

Kategoria mieszkaniec/mieszkanka Powiatu Krapkowickiego:
Warunkiem sklasyfikowania w/w kategorii jest stałe zameldowanie na terenie Powiatu Krapkowickiego.
Kobiety: I  m-ce   450,00 zł, II m-ce – 300,00 zł, III m-ce – 200,00 zł 
Mężczyźni: I m-ce  450,00 zł, II m-ce – 300,00 zł, III m-ce – 200,00 zł

UWAGA! Kategoria OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi ( tzn.  osoba, która w kategorii OPEN 
zdobędzie jedno z pierwszych III miejsc nie będzie klasyfikowana w kategoriach wiekowych).

Kategorie wiekowe biegu dziecięcego:  

M/K I (roczniki: 2014 i młodsze) na 100m, 

M/K II (rocznik: 2013 i 2012) na 200m, 

M/K III (roczniki: 2011 i 2010) na 300m,

M/K IV (roczniki: 2009 i 2008) na 400m,

M/K V(rocznik: 2007, 2006 i 2005) na 500m,
 Za zajęcie I, II, III m-ca przewidziane są NAGRODY RZECZOWE

UWAGA!   Program zawodów może ulec zmianie ze względu na ilość uczestników.  

LIMIT uczestników dla biegu głównego – 500 osób, 
LIMIT uczestników dla biegów dziecięcych – 300 osób

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 każdy  zawodnik  podpisuje  oświadczenie  woli  o  starcie  na  własną  odpowiedzialność,  w  przypadku

dzieci oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny,
 organizator  gwarantuje ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 zawodnik  w trakcie  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  swojego  wyścigu  (z  przyczyn  niezależnych  lub

z wyboru), wówczas ma obowiązek poinformować sędziego głównego lub obsługę  zawodów na trasie o
tym fakcie,

 podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na zewnętrznej
wierzchniej warstwie ubrania na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne
jest zasłanianie numeru startowego,

  zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe,
 trasa może ulec zmianie,
 trasa oznakowana i zabezpieczona: barierki ochronne i taśmy ostrzegawcze,
 zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
 interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów.

Wszelkich informacji udzielają:                       
Koordynatorzy zawodów        - Piotr Orian                            604 589 483
Dyrektor biegu                         -  Adam Stolarski                    517 461 747 
Dyrektor biura zawodów        -  Anna Orian                          602 534 780
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OŚWIADCZENIE RODO:

1. Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach pn. II  Bieg „Biegam Bio Lubię” realizowanych  
w  ramach  projektu  pn.  „Śladami  bioróżnorodności  w  sercu  Opolszczyzny  –  bogactwo  przyrody  Gmin
Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, a w szczególności nie występują w przypadku mojej
osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach.
2.  Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  w/w  zawodów   i  zobowiązuję  się  do  jego
przestrzegania.
3.  Zgodnie  z  art.  24  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych  organizator jest  archiwizatorem  danych
osobowych  zbieranych  w  celu  organizacji  i  przeprowadzenia  zawodów  pn.  II  Bieg  „Biegam  Bio  Lubię”
realizowanych  w  ramach  projektu  pn.  „Śladami  bioróżnorodności  w  sercu  Opolszczyzny  –  bogactwo
przyrody  Gmin  Strzeleczki,  Krapkowice  oraz  Powiatu  Krapkowickiego”   Oświadczam,  że  zostałem(am)
poinformowany(na) o prawie wglądu do moich danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie.
4.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych,  w  tym  do  ich  udostępnienia  przez
organizatora,  a  w  szczególności  zamieszczania  ich  w  przekazach  telewizyjnych,  internetowych
i umieszczania w materiałach promujących organizowane zawody.
5. Wyrażam zgodę, aby wizerunek mojej osoby, stworzony w związku z zawodami pn. II Bieg „Biegam Bio
Lubię” realizowanych w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności  w sercu Opolszczyzny – bogactwo
przyrody Gmin Strzeleczki,  Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” był  wykorzystywany w dowolnej
formie i  dowolny sposób,  między  innymi,  do celów promocyjnych,  reklamowych,  w filmach,  telewizji  
i  innych nośnikach dźwięku, obrazu i informacji i rezygnuję z wszelkich związanych z tym wynagrodzeń.
Rezygnuję  również  z  wszelkich  roszczeń,  jakie  mógłbym/mogłabym  mieć  w  związku  z  naruszeniem
prywatności,  zniesławieniem  lub  w  oparciu  o  wszelkie  inne  podstawy  powództwa,  wynikające  
z wyprodukowania, dystrybucji, nadania, rozpowszechniania, promocji wystawienia na widok publiczny lub
wykorzystania  w  jakikolwiek  inny  sposób  mojego  wizerunku  lub  występu  utrwalonego  na  nośnikach
dźwięku i obrazu w związku z organizowanymi zawodami pn. II Bieg „Biegam Bio Lubię” realizowanych  
w  ramach  projektu  „Śladami  bioróżnorodności  w  sercu  Opolszczyzny  –  bogactwo  przyrody  Gmin
Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”.
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KLAUZULA  INFORMACYJNA
o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że: 
1.  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Starosta  Krapkowicki  z  siedzibą  
w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest
Henryk Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl.
3.  Odbiorcą  Państwa danych  osobowych jest  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach  oraz
organy właściwe określone ustawami. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań na podstawie art. 6 ust. 1
lit.  a,  b,  c,  e rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, które zobowiązują i  wskazują  
na konieczność przetwarzania danych. 
5.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  zasad  określonych  
w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych. 
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. 
7. Mają państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), 
w przypadku, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 
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