Regulamin Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Oświęcim 2021r.
I.

ORGANIZATOR
1. Organizator lokalny: Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu
2. Pomysłodawca: Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie

II.

CEL
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego
w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Polski.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
4. Promocja Województwa Małopolskiego, Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim.

III.

TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2021r. w Oświęcimiu.
2. Start i meta będą się mieściły na Rynku Głównym w Oświęcimiu.
3. Biuro zawodów – Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,
ul. Jagiełły 10.
4. Dystans biegu głównego wynosi 1963 metry.
5. Dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 5 km.
6. Start biegów Rynek Główny:
a. 1963 m
- godz. 11.00.
b. 5 km
- godz. 11.30
7. Meta biegu – Rynek Główny.
8. Trasa przebiegać będzie po nawierzchni z asfaltu. Część trasy prowadzić będzie
drogami, a część ścieżką rowerowo – spacerową wzdłuż rzeki Soły.
9. Limit czasu wynosi:
a. 1963 m – 25 minut
b. 5 km – 45 minut.

IV.

UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu mają wszystkie osoby niezależnie od wieku.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
3. Uczestnik podpisując deklarację uczestnictwa oświadcza, że jego stan zdrowia
umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej
z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem
Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Uczestnicy zawodów będą ubezpieczeni NNW.
5. Pobranie numeru startowego oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem biegu,
akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać.
6. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek
zachować szczególną ostrożność.

7. W skład pakietu startowego wchodzą: koszulka, torba, materiały promocyjne, numer
startowy i agrafki, a po zakończeniu biegu pamiątkowy medal i ciepły posiłek.
8. Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie
numeru startowego jest niedopuszczalne.
9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby
organizacji biegu.
10. Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w
zajęciach w biegu (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed
biegiem) podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Brak ww. dokumentu
uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także
udział w biegu.
PROCEDURY DOT. ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

V.

1. Organizator nie zapewnia uczestnikom tzw. środków ochrony bezpośredniej
(maseczki, rękawiczki).
2. Zachowanie odległości od drugiej osoby podczas odbierania pakietu startowego, na
starcie, mecie i podczas biegu o co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe
(wówczas należy stosować środki ochrony osobistej).
3. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub używać płyny
dezynfekujących, które zapewnia Organizator.
4. Stowarzyszenie jest Administratorem zwykłych danych osobowych osób
uczestniczących w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie w zakresie: imię,
nazwisko dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej na podstawie art.6 ust.1
lit. d) RODO w związku z istniejącą pandemią koronawirusa i obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa. Dane te w sytuacji jakiegokolwiek wystąpienia przypadku
koronawirusa wśród osób obecnych w ww. czasie w imprezie organizowanej przez
Stowarzyszenie lub w sytuacji konieczności zastosowania wobec tych osób
kwarantanny mogą być także przetwarzane w oparciu o art. 9 ust.2 lit. i) RODO dot.
ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przez
organizacje przeciwdziałające epidemii i im udostępnione, a także udostępniane
organom kontroli państwowej, Sanepidowi, organom porządkowym itp.
5. Dane będą przetwarzane przez okres jednego roku od momentu ich zebrania do
ogłoszenia końca pandemii.

VI.

ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w bieg jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu,
opłacenie pakietu startowego oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru
pakietu w dniu zawodów.
2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Limit miejsc jest ograniczony i wynosi 250.
4. Rejestracja elektroniczna przyjmowana będzie do 12 sierpnia lub do wyczerpania
limitu miejsc.
5. W przypadku gdy w dniu zawodów zostaną pakiety startowe będzie możliwość
zgłoszenia się biurze zawodów.

6. Na liście startowej widoczne są tylko osoby, które dokonały rejestracji i płatności za
pakiet startowy.
7. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu 15 sierpnia 2021r. w biurze
zwodów w godzinach od 08.00 do 10.30.
8. Dodatkowe zgłoszenia w przypadku wolnych pakietów w dniu zawodów w godzinach
od 08.00 do 10.00.
OPŁATY

VII.

Opłata startowa za udział w biegu wynosi 30,00 zł.
Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi.
Opłatę należy dokonać podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej.
Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości
i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.
1.
2.
3.
4.

VIII.

KLASYFIKACJA i NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg zgodnie z niniejszym Regulaminem otrzyma
medal okolicznościowy.
2. Bieg na 1963 m jest to typowy bieg rodzinny i rekreacyjny.
3. Bieg na 5 km jest przewidziany dla osób, które na co dzień biegają i są w stanie
pokonać długość trasy.
4. Przewiduje się przyznać nagrody w każdym biegu:
 3 pierwsze miejsca kobiet
 3 pierwsze miejsca mężczyzn
 3 pierwsze miejsca dla dzieci do 16 roku życia
5. Przewiduje się także przyznać nagrody specjalne:
 dla najmłodszego uczestnika
 dla najstarszego uczestnika

IX.

DEPOZYTY
Jeżeli przepisy obowiązujące w dniu biegu będą na to pozwalały uczestnicy otrzymają
możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy można
odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez
uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za
pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie
przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. W przypadku niezastosowania się do
niniejszego zakazu oraz utraty ww. przedmiotów lub dokumentów wskutek działania
osoby trzeciej bądź siły wyższej, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za
powstałą szkodę, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości.

X.

ZWROTY I REKLAMACJE
1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące organizacji i przebiegu biegu należy zgłaszać
do organizatora – Stowarzyszenie „Szansa”, a jego decyzje są ostateczne
i nieodwołalne.
XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt
do
Organizatora
–
Michał
Chrzan
tel.
698-098-371,
biuro@stowarzyszenieszansa.pl.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.
3. Dane Uczestnika biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia
imprezy pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Każdemu
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich
modyfikowania.
4. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Szansa”, ul. Więźniów
Oświęcimia 10, 32-600 Oświęcim,
5. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2016 r. poz. 922).
6. Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi
warunek uczestnictwa w biegu.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania
przez Fundację.
8. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:
I. w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,
II. w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i
usług Organizatora.
9. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym
czasie wiadomości w zakresie prowadzenia, realizacji Biegu i funkcjonowania Strony
internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne,
ważne ogłoszenia).
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

