Regulamin XI Biegu
Św. Huberta w Tucholi
BIEG ZALICZANY DO KLASYFIKACJI GRAND PRIX
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W ramach XI Biegu św. Huberta odbędą się:
XI Bieg św. Huberta,
XI Nordic Walking na 10 km.
CEL ZAWODÓW:
- popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszej
i najzdrowszej formy ruchu,
- promocja aktywności sportowej wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii,
- umożliwienie współzawodnictwa sportowego uczestnikom wydarzenia.
ORGANIZATOR :
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi,
MLKS „Tucholanka”.
PATRONAT HONOROWY:

Senator RP, Andrzej Kobiak,
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki,
Burmistrz Tucholi, Tadeusz Kowalski.
PATRONAT I OPIEKA MEDIALNA:

Portal Internetowy: Maratony Polskie,
Tygodnik Tucholski,
Nemrod, Kwartalnik ZO PZŁ w Bydgoszczy.
MIEJSCE I DATA:
Aby być skalsyfikowanym należy swój dystans pokonać jednorazowo w dniach od 24 do 31
października 2020. r. Trasę biegu wybiera samodzielnie zawodnik, zachowując obowiązujące w czasie
odbywania biegu zalecenia Ministerstwa zdrowia. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego.
DYSTANS :

15 km – XI Bieg św. Huberta,
10 km – XI Nordic Walking.

POMIAR CZASU – GPS / WYNIKI
- każdy uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym. Ważne, aby
była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem
i czasem,
- po ukończeniu Biegu uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony na
stronie lub w aplikacji organizatora. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz
dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem
i czasem,
- liczy się wynik, który będzie udokumentowany zdjęciem/zrzutem ekranu,
- zrzuty należy przesłać do 31.10.2020 r. do godz. 23.59 za pośrednictwem formularza
znajdującego się na stronie biegu: www.osirtuchola.pl
- zawodników nie obowiązuje limit czasu.
UCZESTNICTWO I ZAPISY:
-

-

w XI Biegu św. Huberta oraz XI Nordic Wolking
mogą wziąć udział osoby,
które najpóźniej w dniu swojego startu ukończą 16 lat,
warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego
i dokonanie opłaty wpisowego,
przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej,
dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu,
w formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest podać aktualny adres
korespondencyjny,
po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można
wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny,
wydarzenie jest typowo rekreacyjne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd
protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności wyników stanowią wtórne zagadnienie
uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Rejestrując się do biegu i marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadku oraz
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,
nie zapewnia się uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci i szkód
jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w imprezie. Organizator nie ponosi
z tego tytułu odpowiedzialności.

OPŁATY:
-

każdy uczestnik Biegu i Nordic Walking ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w
zależności od wybranej opcji:




15 zł – pakiet z numerem startowym i okolicznościowym dyplomem,
25 zł – pakiet z numerem startowym, okolicznościowym dyplomem oraz medalem jak
w biegu tradycyjnym,
medale za udział w biegu będą wysyłane w ciągu 4 tygodni od przesłania wyników przez
zawodnika,

- opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji. Dowodem
wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście
startowej,
- opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi,
- firma zarządzająca panelem zapisów STS-2 s.c. T. Kurkowski i M. Kwiatkowski jest
odpowiedzialna za ewentualne zwroty, reklamacje wynikające z płatności online i kartami
kredytowymi.

KLASYFIKACJE:
W ramach XI Biegu św. Huberta prowadzone będą klasyfikacje open kobiet i mężczyzn oraz:

Mężczyźni :

Kobiety:

M – 16 – 29 lat
M – 30 – 39 lat
M – 40 – 49 lat
M – 50 – 59 lat
M – 60 – 69 lat
M – 70 i powyżej

K – 16 – 29 lat
K – 30 – 39 la
K – 40 – 49 lat
K – 50 – 59 lat
K – 60 i powyżej

XI Nordic Walking odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.
POLITYKA PRYWATNOŚCI:
1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi ul. Warszawska 17 oraz MLKS
Tucholanka, Tuchola ul. Warszawska 17.
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorom jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie
z przepisami zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez OSiR w Tucholi i MLKS Tucholanka w celu
zamieszczania wyników z biegu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do
przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego
dystansu biegiem, lub marszem nordic walking. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu
na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w
Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga organizator.
DYREKTOR BIEGU:
Janusz Zawadzinski
tel. 608 416 763
e – mail osir.tuchola@op.pl

KIEROWNIK ds.
ORGANIZACYJNYCH:
Dariusz Siciński
tel. 508 072 444
e – mail hala@osirtuchola.pl

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Janusz Zawadzinski

