Organizatorzy biegu:
- Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym
- Radny wraz z Radą Sołecką wsi Widacz
1. Cel biegu:
-

upowszechnianie sportu jako zdrowego stylu życia w formie aktywnego wypoczynku
propagowanie biegów na terenie Gminy Miejsce Piastowe
integracja w środowisku lokalnym

2. Osoba odpowiedzialna za przebieg imprezy: Pan Radosław Sidor tel. 509 412 317
3. Miejsce i termin:
-

3 listopada 2019 r, start godz. 12.00, Widacz (gm. Miejsce Piastowe)
Start i meta przy amfiteatrze obok domu ludowego w Widaczu
Biuro zawodów: w domu ludowym, czynne w dniu biegu w godz. 10.00-11.30 (zapisy
dzieci na bieg do godz. 12.00)

4. Dystanse:
W ramach V Widackiego Biegu Niepodległości odbędą się:
- bieg główny na dystansie 7,7 km
- bieg dla dzieci (odbędzie się po zakończeniu biegu głównego, ok godz 13.00)
5. Trasa i dystans biegu głównego:

Dystans ok 7,7 km, przewyższenie terenu min. 337 m. n. p. m., max 391 m. n. p. m. + 54
m. Nawierzchnia asfaltowa 30%, drogi polne i dukty leśne o zróżnicowanej powierzchni
terenu 70%.
Trasa oznakowana będzie taśmami, w połowie dystansu usytuowany będzie punkt
wodopojowy, oznakowany zostanie także każdy kilometr trasy tablicami informującymi o
przebytym dystansie.
Poglądowa mapka trasy biegu:

6. Warunki uczestnictwa w biegu głównym:
-

rejestracja do biegu poprzez stronę: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/846

-

kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
I kat.
II kat.
III kat.
IV kat.
V kat.
VI kat.

-

16 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 – 59 lat
powyżej 60 lat
Niepełnosprawni

opłata startowa za udział w biegu:
Opłata do 31 października 2019 r wynosi 20 zł.
Płatna przelewem na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym, nr
konta 63 8642 1041 2006 4000 1904 0001
W tytule przelewu: Imię i Nazwisko zawodnika, Akredytacja V Widackiego
Biegu Niepodległości

Zawodnicy chcący otrzymać FV proszeni są o dokonanie zapisu elektronicznego z
dopiskiem w tytule przelewu: Faktura VAT. Osoby te będą mogły odebrać fv w dniu
zawodów w biurze.

Dla zawodników, którzy nie zarejestrują się elektronicznie istnieje możliwość zapisu w
dniu zawodów (3 listopada 2019), opłata wówczas wynosi 30 zł. płatne w biurze
zawodów.
Mieszkańcy Widacza biorący udział w biegu są zwolnieni z opłaty startowej, po
dokonaniu wcześniejszej rejestracji w formie elektronicznej
-

-

w biegu uczestniczyć mogą osoby, które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich
osoby niepełnoletnie biorące udział w biegu zobowiązane są dostarczyć najpóźniej w
dniu zawodów stosowne zezwolenie podpisane przez rodziców lub prawnych
opiekunów (druk do pobrania ze strony: www.gokmp.net.)
każdy zawodnik musi osobiście przejść pozytywną weryfikację w biurze zawodów
pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją
Regulaminu
opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia biegu lub
rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie.

7. Nagrody:
-

zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn
otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe
zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych
otrzymają pamiątkowe puchary
w kategoriach wiekowych nie będą przyznawane nagrody uczestnikom, którzy
zajęli miejsca I-III w kategorii OPEN
pierwszych 150 zawodników otrzyma okolicznościowy medal – po ukończeniu
biegu
przewidziane są również nagrody dla najszybszej kobiety i najszybszego
mężczyzny zamieszkałego na terenie Gminy Miejsce Piastowe
wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody
rzeczowe
wręczenie nagród przewidziane na godz. 13:45

8. Regulamin biegu dla dzieci:
-

Dystans i kategorie wiekowe:

300 m – dzieci z rocznika 2012-2009
600 m – dzieci z rocznika 2008-2005
Oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu, a kolejność ustalana jest tylko dla
pierwszych trzech zawodników poszczególnych kategorii wiekowych.

-

Uczestnictwo w biegu dla dzieci:

W biegu dziecięcym może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania
prawidłowego zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym z podpisem rodzica lub
prawnego opiekuna.
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest uiszczenie opłaty startowej w dniu biegu (tj. 3
listopada 2019) w biurze zawodów. Opłata wpisowa wynosi: 10 zł za pierwsze
dziecko. W przypadku zgłoszenia drugiego dziecka opłata wynosi 5 zł za drugie i
każde kolejne dziecko z rodziny. Zasada dotyczy wyłącznie rodzeństwa.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia biegu lub
rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w biurze
zawodów. W momencie weryfikacji (odbioru pakietu startowego) obecność rodzica
lub opiekuna prawnego jest OBOWIĄZKOWA!
Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną celem
weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego,
którzy ponoszą związane z tym ryzyko. Rodzice/opiekunowie prawni przyjmują 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. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego
formularza rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że
Zgłaszający Uczestnika do biegu akceptuje niniejszy Regulamin.
Organizator nie ubezpiecza uczestników.
Bieg dla dzieci odbędzie się w zamkniętym ruchu ulicznym, bez względu na warunki
atmosferyczne.
Rodzice, opiekunowie Uczestników oraz sami Uczestnicy wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy
oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
Rodzice oraz opiekunowie Uczestnika, jak również sam Uczestnik udzielają
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
wszystkich polach eksploatacji.
W ramach pakietu startowego dzieci otrzymują:
numer startowy,
pamiątkowy medal – po ukończeniu biegu,
wodę mineralną,
opiekę medyczną,
słodką niespodziankę.

-

Nagrody w biegu dla dzieci:

Zdobywcy miejsc I – III w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców otrzymują
puchary.

9. Postanowienia końcowe:
-

-

pomiar elektroniczny zabezpiecza firma Husky Time, nieoficjalne wyniki 10 min.
po przebiegnięciu trasy przez ostatniego zawodnika, natomiast oficjalne wyniki 30
min. po zakończeniu biegu, reklamacje należy zgłaszać do 20 minut po zakończeniu
biegu
zawodnicy zobowiązani są do oddania chipu pomiarowego po biegu lub wpłaty 10 zł
w przypadku jego zniszczenia /zgubienia/
Organizator zapewnia opiekę medyczną
Organizator zapewnia szatnie dla zawodników, brak możliwości skorzystania
z natrysków
Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne, które zostały pozostawione lub
zaginęły w czasie trwania zawodów
Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu zawodników
Organizator zapewnia ciepły poczęstunek, wodę oraz „coś na ząb” przy ognisku
ostateczne rozstrzygnięcie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu
należy do Organizatora

10. Ochrona danych osobowych:

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 - zwane RODO. GOK w Miejscu Piastowym nie przekazuje, nie
sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub
instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą
jednak przetwarzane przez GOK w celach komunikacji pomiędzy GOK w Miejscu
Piastowym a Uczestnikiem.
1) Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez GOK w Miejscu Piastowym
2) GOK w Miejscu Piastowym zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych i promocyjno-marketingowych
3) Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie
swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii,

filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez GOK w
Miejscu Piastowym, w innych elektronicznych środkach przekazu, lub wykorzystywanych w
dowolnym zakresie przez GOK, w publikacjach GOK, a także w publikacjach i serwisach
osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób
trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GOK, a ich
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. GOK zapewnia, że wizerunek
uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a
uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek
roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
4) Każdy kto uczestniczy w imprezie organizowanych przez GOK i nie wyraża zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych,
dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez GOK w Miejscu Piastowym w celach
promocyjnych i dokumentacyjnych jest obowiązany zgłosić to pisemnie Organizatorowi.

SPONSORZY BIEGU:
GLASMARK, LO-STARK, RESTAURACJA POSMAKUJ, PROVIDENT, WALTER,
SKYACTIV

PATRONAT MEDIALNY SPRAWUJĄ:

Serdecznie zapraszamy do udziału!

