REGULAMIN
HMT III BIEGU O SKARB ŚREDZKI

1. Organizatorzy:
•

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

•

Gmina Środa Śląska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest OSiR Sp z o. o w Środzie Śląskiej,
ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska.
Celem przetwarzania Państwa danych jest organizacja usługi w postaci organizacji
i przeprowadzenia HMT III Biegu o Skarb Średzki oraz dokumentacja jego przebiegu. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości
realizacji usługi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz
odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe
w związku z organizacją HMT III Biegu o Skarb Średzki także we współpracy z innymi
podmiotami w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu. Uczestnictwo w biegu
jest równoznaczne z akceptacją przetwarzania wizerunku w celu dokumentacji realizacji biegu
oraz budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
2. Cel imprezy:
•

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej,

•

Promocja Gminy Środa Śląska i Ośrodka Sportu i Rekreacji,

•

Promocja zdrowego trybu życia.

3. Patronat:
•

Honorowy patronat nad imprezą objął Pan Adam Ruciński Burmistrz Gminy Środa Śląska

4. Termin i miejsce:
•

HMT III Bieg o Skarb Średzki odbędzie się 30 września 2018 r. (niedziela) w Środzie Śląskiej
o godz. 13:00.

•

Adres biura zawodów: ul. Winogronowa 32 - 34, 55-300 Środa Śląska.

5. Szczegóły HMT III Biegu o Skarb Średzki:
•

START i META przy Średzkim Parku Wodnym.

•

Dystans HMT III Biegu o Skarb Średzki wynosi 10 km (1 pętla po 10 km), trasa posiada
atestację PZLA.

•

Trasa biegu wiedzie wyłączonymi z ruchu kołowego ulicami miasta Środa Śląska
o nawierzchni asfaltowej oraz brukowanej z kostki betonowej, trasa posiada niewielkie
przewyższenia.

6. Pomiar czasu:
•

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie
realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego
przez firmę Pulsar Sport.

•

Każdy zawodnik w cenie wpisowego otrzyma jednorazowy chip zintegrowany z numerem
startowym, chip będzie zabezpieczony pianką.

•

Numer z chipem jest gotowy do użycia i musi być zamocowany czterema agrafkami
z przodu, zabrania się jakichkolwiek modyfikacji.

•

Brak numeru startowego podczas zawodów będzie równoznaczny z dyskwalifikacją.

•

Numer z chipem jest własnością uczestnika i będzie wydawany w biurze zawodów przy
weryfikacji.

7. Punkt regeneracyjny:
•

Punkt regeneracyjny będzie znajdował się na około 5 i 8 km trasy oraz na mecie biegu.

•

W punkcie regeneracyjnym będzie dostępna woda mineralna w plastikowych kubkach.

•

Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek/napojów zawodników.

8. Warunki uczestnictwa:
•

W biegu mogą startować uczestnicy i uczestniczki, którzy ukończyli 16 lat najdalej w dniu
odbywania się biegu – zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych
opiekunów (druk do pobrania w biurze zawodów lub na stronie www.osirsrodaslaska.pl),

•

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 30 września
2018 r. do godziny 12:30.

•

Każdy uczestnik musi wypełnić kartę zgłoszeniową i okazać dowód osobisty lub paszport
(w przypadku osób niepełnoletnich może to być legitymacja szkolna), w celu weryfikacji
i sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie jednoznaczne
z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,

•

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz na udostępnienie wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją
i promocją HMT III Biegu o Skarb Średzki.

•

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest złożenie przed startem przez
uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego/rodzica)
pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie
HMT III Bieg o Skarb Średzki (druk oświadczenia będzie do pobrania w biurze zawodów).
Dopuszczalne jest także okazanie przed startem w biurze zawodów oryginalnego,
aktualnego oświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającym na udział w imprezie
sportowej, celem wykonania przez organizatora kserokopii dokumentu.

•

Warunkiem przystąpienia do HMT III Biegu o Skarb Średzki jest wpłata wpisowego.

•

Weryfikacja uczestników HMT III Biegu o Skarb Średzki, wydawanie numerów startowych
oraz pakietów startowych odbędzie się 30.09.2018 r. w biurze zawodów w godzinach od
9:30 do 12:30.

•

Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych biegaczy.

•

Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach, z wózkiem lub ze zwierzętami,
ale istnieje możliwość udziału w biegu z wózkiem dla dzieci specjalnie do tego
przystosowanym.

•

Organizator nie przewiduje startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach,

•

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, w tym służb porządkowych, wolontariuszy oraz obsługi z ramienia
organizatora.

•

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do
przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. Uczestnik bierze pełną
odpowiedzialność za swój start w biegu.

•

Uczestnictwo w HMT III Biegu o Skarb Średzki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

•

Organizator ustala limit uczestników biegu – 350 osób.

9. Zgłoszenia i wpisowe:
➢ Zgłoszenia będą przyjmowane:
•

drogą elektroniczną poprzez stronę www.osirsrodaslaska.pl, na której będzie się
znajdowało przekierowanie na stronę operatora pomiaru czasu www.pulsarsport.pl do
dnia 25.09.2018 r.,

•

w dniu biegu w biurze zawodów, do godziny 12:30,

•

od zawodników startujących pobierana jest opłata startowa w wysokości 30,00 zł przy
zapisach elektronicznych i 40,00 zł w przypadku zapisów w dniu biegu, przy czym przy
zgłoszeniach internetowych obowiązuje wpłata na konto bankowe Ośrodka Sportu
i Rekreacji Sp. z o.o. dostępne przy dokonaniu zgłoszenia, z dopiskiem „HMT III Bieg, imię
i nazwisko zawodnika”,

•

w dniu zawodów, tj. 30.09.2018r. opłata możliwa jest tylko gotówką w biurze zawodów,

•

w przypadku, gdy zawodnik uiści wpisowe przelewem bankowym, a na stronie zapisów
nie pojawi się potwierdzenie dokonania wpłaty, to w dniu rejestracji w biurze zawodów
zawodnik musi posiadać do okazania potwierdzenie dokonanego przelewu, w innym
wypadku będzie musiał wpłacić wpisowe gotówką w kasie biura zawodów.
➢ Dane do przelewu:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska
Nr rachunku bankowego: 23 9589 0003 0000 2671 2000 0010
Z dopiskiem: HMT III Bieg o Skarb Średzki + imię i nazwisko

➢ Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Potwierdzenie opłaty wpisowego zawodnika
zostanie umieszczone na liście zgłoszeniowej.

10. Klasyfikacje:
a) Klasyfikacja OPEN Kobiet
b) Klasyfikacja OPEN Mężczyzn
c) Klasyfikacje w kategoriach wiekowych mężczyzn:
M16: 16-19 lat
M20: 20-29 lat
M30: 30-39 lat
M40: 40-49 lat
M50: 50-59 lat
M60: 60-69 lat
M70: 70 lat i więcej
d) Klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet:
K16: 16-19 lat
K20: 20-29 lat
K30: 30-39 lat
K40: 40-49 lat
K50: 50-59 lat
K60: 60 lat i więcej
e) Klasyfikacja drużynowa - dla drużyn składających się min. z 4 zawodników. Pod uwagę
będą brane 4 najlepsze czasy.

11. Nagrody:
•

Dla pierwszych trzech kobiet i dla pierwszych trzech mężczyzn w kategorii OPEN
przewidziane są puchary, dyplomy oraz vouchery do sklepu Decathlon o wartości 600 zł,
400 zł i 300 zł za poszczególne miejsca.

•

Dla pierwszych trzech osób w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziane są
dyplomy oraz nagrody rzeczowe, dodatkowo zwycięzca otrzyma pamiątkową statuetkę.

•

Osoby nagrodzone w kategorii OPEN nie mogą być nagradzane w kategoriach wiekowych,

•

Dodatkowe nagrody zostaną przyznane w kategoriach: Najlepszy Średzianin, Najlepsza
Średzianka oraz Najlepsza Drużyna.

•

Dla 250 uczestników przewidziane są dedykowane pamiątkowe medale.

12. Postanowienia końcowe:
•

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany klęski
żywiołowej, niespotykany atak zimy, trąba powietrzna, itp.).

•

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

•

Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronie www.osirsrodaslaska.pl

•

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje tylko organizatorowi.

•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie
obiektów, jak i podczas biegu.

•

Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godz. 30 min. Po przekroczeniu limitu czasu lub
zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego.

•

W przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

