
BIEG CICHOCIEMNEGO 2021

Regulamin
 

1. Organizatorzy:
o Gmina Ożarowice
o Szkoła Podstawowa w Ożarowicach
o UKS Ożarowice

2. Cele imprezy:
o Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
o Promowania idei patriotycznych poprzez upamiętnienie działalności jednostek

specjalnych Polskich Sił Zbrojnych w II wojnie światowej w tym obchody
100-tnych urodzin mjr Aleksandra Tarnawskiego ps. „Upłaz” -
cichociemnego.

o Promocja terenów rekreacyjnych Gminy Ożarowice jako miejsca aktywnego
spędzania czasu wolnego.

o Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych.
o Promocja idei wolontariatu.

3. Biuro Zawodów:
● Ożarowice, ul. Sportowa 1 (tereny sportowe LKS „PIAST” Ożarowice)
● Godziny pracy Biura Zawodów:

o 20.06.2021r. (niedziela) - godz. 11.00 – 12.40

4. Termin, miejsce i trasa (dystans):
● Bieg odbędzie się 20 czerwca 2021 roku na terenach miejscowości Ożarowice.
● Start biegu nastąpi o godz. 13.00 (kompleks rekreacyjny LKS „PIAST” Ożarowice)

i będzie miał charakter falowy.
● Meta biegu jest usytuowana na miejscu startu.
● Trasa biegu będzie przebiegać po dawnej trasie Biegu Ulicznego Ożarowice

z oznaczeniem każdego kolejnego kilometra (ok. 6 km).
● Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach

startowych (elektroniczny pomiar czasu).
● Obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny.
● Właściwe przymocowany numeru startowego (z przodu w widocznym miejscu)

jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych.

5. Zasady bezpieczeństwa związane  COVID-19.
● W przypadku  utrzymujących się obostrzeń związanych z  sytuacją epidemiologiczną

(COVID-19)  wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad
w trakcie trwania zawodów:

o Na teren biura zawodów (miejsca weryfikacji zawodników) wpuszczana
będzie wyłącznie pracująca przy biegu obsługa oraz zawodnicy za okazaniem
dowodu osobistego.

o Wszystkie osoby będą miały obowiązek przebywać na terenie biura zawodów
– w pomieszczeniach zamkniętych w maseczkach ochronnych.

o Na terenie biura zawodów będą dostępne środki do dezynfekcji rąk.



o Obsługa biegu w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z zawodnikami będzie
pracowała w maseczkach ochronnych - dotyczy jedynie pomieszczeń
zamkniętych.

o W biurze zawodów stanowiska zostaną rozmieszczone w odpowiedniej
odległości oraz zostaną wyznaczone strefy dla zawodników oczekujących
do poszczególnych stanowisk, tak aby zostały spełnione wymogi reżimu
sanitarnego – dystans.

6. Uczestnicy:
o Prawo startu mają uczestnicy, którzy do dnia rozpoczęcia imprezy ukończą

16 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia (minimum 16 lat ukończone do dnia
startu) zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem podpisania oświadczenia
o starcie na własną odpowiedzialność (w Biurze Zawodów) przez opiekuna
prawnego.

o Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie
własnoręcznie podpisanego regulaminu i oświadczenia o braku
przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze
Zawodów).

o Uczestnicy mają obowiązek poszanowania zasad fair play w trakcie
rywalizacji na trasie i po zakończeniu zawodów.

o Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza,
iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,
przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),
a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza
rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu
i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach
na własną odpowiedzialność.

7. Kategorie uczestników biegu:

o Służby i formacje mundurowe w tym grupy rekonstrukcyjne z podziałem na:
o kobiety
o mężczyźni

Uwaga!
Warunkiem wystartowania w kategorii służby mundurowe jest bieg w mundurze. Niezbędne
elementy ubioru to:

● spodnie mundurowe długie,
● bluza mundurowa z długimi rękawami
● buty mundurowe (nie biegowe), sięgające powyżej kostek, na grubej podeszwie.

W kategorii tej mogą wystartować:
● funkcjonariusze służb mundurowych:

o Wojska Polskiego,
o Policji,
o Straży Pożarnej,
o Straży Granicznej,



o KAS,
o Straży Miejskich,
o Służby Więzienne
o innych służb mundurowych

● harcerze,
● uczniowie klas mundurowych,
● członkowie grup rekonstrukcji historycznej formacji polskich

o OPEN (bez służb  i formacji mundurowych) z podziałem na:
o kobiety
o mężczyźni

o Nordic Walking (NW) z podziałem na:
o kobiety
o mężczyźni

8. Zgłoszenia:
o Zgłoszenia poprzez stronę :

▪ bgtimesport.pl
▪ limit uczestników – 150 osób

o O udziale uczestników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych
wpłatą, za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto
bankowe.

o Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy
oraz wpłacenie opłaty startowej.

Opłata startowa i pakiet startowy.
● Zapisy do dnia do 16.06.2021r. - 30,00 zł.
● Wpłaty na konto: Uczniowski Klub Sportowy „Ożarowice” ul. Szkolna 10 42-625

Ożarowice, nr konta 37 1050 1386 1000 0023 3832 8590 w tytule przelewu należy
wpisać : „opłata startowa, imię i nazwisko, bieg/NW BIEG CICHOCIEMNEGO”.

● W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymają:
o numer startowy z chipem, agrafki,
o woda 0,5 l
o posiłek po biegu,
o medal okolicznościowy
o buff (komin) okolicznościowy

● Odbiór pakietów startowych będzie możliwy tylko w czasie pracy Biura Zawodów.
● Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów

startowych będą odbywać się w Biurze Zawodów.
● Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania

oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem
oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.

● Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście.
● Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą

wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.



● Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą ważny dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość. W przypadku braków w dokumentach pakiet
nie zostanie wydany.

● Brak odbioru pakietu przez uczestnika biegu nie uprawnia go do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń. Opłata startowa nie będzie zwracana

9. Klasyfikacja i nagrody:

● Każdy uczestnik biegu i NW, który pokona pełen dystans (6 km) zostanie
sklasyfikowany i otrzyma medal okolicznościowy.

● Nagrody dla uczestników biegu:
o w kategorii służb i formacji mundurowych

▪ trzy pierwsze osoby w klasyfikacjach kobiet i mężczyzn (bez podziału
na kategorie wiekowe) otrzymają puchary i nagrody rzeczowe

o w kategorii OPEN
▪ trzy pierwsze osoby w klasyfikacjach kobiet i mężczyzn (bez podziału

na kategorie wiekowe) otrzymają puchary i nagrody rzeczowe
●  nagrody dla uczestników NW:

▪ trzy pierwsze osoby w klasyfikacjach kobiet i mężczyzn (bez podziału
na kategorie wiekowe) otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.

10. Koordynacja i informacje dodatkowe:

e-mail:biegcichociemnego.ozarowice@op.pl
tel. 513 946 977

796 797 519

11. Postanowienia końcowe:

● Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
● Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw

nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności
cywilnej. Wskazane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.

● Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną w trakcie trwania zawodów.
● Uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub

jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w zawodach.
● Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora nie występować z żadnymi

roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z jego startem w zawodach.
● Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu lub miejsca rozgrywania biegu

z przyczyn organizacyjnych, lub niezależnych od Organizatora.
o Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko,

numer startowy, kategoria wiekowa, płeć, miejscowość, nazwę reprezentującej
drużyny na ogólnodostępnych listach startowych.

o Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
o Wysłanie przez uczestnika formularza rejestracyjnego jest równoznaczne

|z potwierdzeniem, iż zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu, w pełni
akceptuje jego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.



o Poprzez udział w biegu uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego
wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w ramach wszelkich materiałów
(w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych
i innych) zrealizowanych przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach
wydarzenia, w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz
z innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
dla celów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych Organizatora
we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu.

o Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana
regulaminu staje się skuteczna z momentem publikacji na stronie wydarzenia
i rezygnacji z udziału w zawodach w razie braku akceptacji zmienionego
Regulaminu.

o Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przerwanie
imprezy z przyczyn od niego niezależnych. 

Klauzula informacyjna RODO
● Dane osobowe uczestników biegu i NW będą przetwarzane w celach wyłonienia

zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia ewentualnych nagród.
● Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

informujemy, że: Administratorem podanych danych osobowych w formularzu
zgłoszeń jest Uczniowski Klub Sportowy Ożarowice. (Organizator imprezy) mamy
siedzibę w Ożarowicach, ul. Szkolna 10. Można się z nami skontaktować poprzez
adres e-mail uksozarowice@gmail.com, telefonicznie pod numerem +48 32 3939015
lub pisemnie na adres siedziby. Podane dane będziemy przetwarzać: aby wypełnić
Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej
imprezie sportowej w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych,
aby wykonywać rozliczenia finansowe aby prowadzić nasze kampanie reklamowe
i działania marketingowe, aby promować inne, podobne imprezy sportowe w/w
na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. w razie innych prawnie usprawiedliwionych
naszych interesów (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu
reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1
lit f) RODO. Podane dane będą przekazywane innym firmom, które z nami
współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu,
IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez
sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy
z nami, wyłącznie w zakresie i w celu zgodnym z podanym w pkt 2. Pani/Pana dane
osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym Podane dane osobowe będą przechowywane
na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień
uczestnika wynikających z udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres
wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości). Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Zgoda wyrażona



na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo
do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim
zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach
uzasadnionego prawnie interesu administratora, jakim jest w szczególności wymagany
prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez administratora
czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO). Ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu skorzystania z powyższych praw należy
skontaktować się z nami . Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 1. Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa
w imprezie sportowej. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez
Panią/Pana w imprezie sportowej.


