Regulamin XXXIII Biegu Ulicznego
na trasie Dąbrowa Chełmińska - Ostromecko.
1. Termin- 4 października 2020 (niedziela), godz. 15.00

 Zapisy wyłącznie poprzez formularz na stronie
www.lks-ostromecko.pl
2. Trasa asfaltowa, szybka bez podbiegów. Bieg odbywa się przy
ograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są do
biegu przy prawej krawędzi jezdni oraz bezwzględnie powinni
wykonywać polecenia Policji i organizatorów.
3. Dystans 7,5 km- bez atestu
4. Start do biegu 15.00 - Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
Start uczestników następuje systemem falowym (tzw. rolling
start). Termin (w tym godzina Biegu) może ulec zmianie, jak
również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji
niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. decyzji
służb porządkowych bądź ratowniczych)
5. Nagrody pieniężne dla 6 pierwszych osób w kategorii open
kobiet i mężczyzn, oraz po 3 nagrody rzeczowe w kategoriach
wiekowych:
Kategorie dla kobiet i mężczyzn są takie same:
- DO 16 lat
- 17- 19 lat
- 20- 29 lat
- 30- 39 lat
- 40- 49 lat
- 50- 59 lat
- 60- 69 lat
- 70 i powyżej
 Dodatkowa kategoria dla mieszkańców gminy Dąbrowa
Chełmińska: nagrody finansowe dla 3 pierwszych kobiet
i mężczyzn.
 Nagrody dla zawodników, którzy uzyskali pierwsze sześć lokat
w biegu głównym nie dublują się z kategoriami wiekowymi.
 W biegach młodzieżowych nagrody rzeczowe za trzy pierwsze
miejsca, medale dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

Zawodnicy, którzy zgłoszą swój udział do 31 sierpnia 2019r.
i opłacą wpisowe otrzymują okolicznościową koszulkę
i medal oraz posiłek regeneracyjny i napój.
Po 31 sierpnia organizator nie gwarantuje wszystkim
zgłoszonym pakietu startowego.
6. Wszyscy zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują
oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (zawodnicy
zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego
o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do
podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).
Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą
udzieloną przez rodzica (opiekuna prawnego). Zgoda musi być
podpisana przez rodzica (opiekuna prawnego) przed biegiem
w biurze
zawodów
(biurze
zapisów)
na
formularzu
udostępnionym
przez
organizatora
i w obecności
przedstawiciela organizatora.
7. Organizator: Ludowy Klub Sportowy Ostromecko, Zespół
Szkół w Ostromecku, Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu
8. 8.

Tel. kontaktowe

664 067 333 – Paweł Śliwiński,
602 380 433- Błażej Stankiewicz,

9. Szatnie w szkole w Ostromecku, zawodnicy zostaną
przewiezieni na miejsce startu autokarem na 1 godzinę przed
startem W obrębie biura zawodów, w szatniach oraz
w autokarze dowożącym do startu obowiązuje nakaz
zakrywania ust i nosa oraz zachowanie dystansu.
10.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych
w związku z organizacją Biegu ulicznego z Dąbrowy
Chełmińskiej do Ostromecka zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 –
zwanym dalej „RODO”
jest Ludowy Klub Sportowy
OSTROMECKO z siedziba w Ostromecku przy ul. Szkolnej 1.
W każdym przypadku, na żądanie osoby której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach
określonych w art. 16 – 21 RODO.
Uczestnik
wyraża
zgodę
na
nieodpłatne
wykorzystanie
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audiowideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych
(np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku
Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej,
nieograniczonej
terytorialnie
i czasowo
licencji
na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach
eksploatacji:
- utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką
rozpowszechniane w dowolnej formie
- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom
egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek w celu
wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera
w zakresie jego udziału w biegu ulicznym
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz
nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach
internetowych,
plakatach
i
na
bilbordach,
emisje
w przekazach telewizyjnych i radiowych
- poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu
4 października 2020 zgodnie z regulaminem Biegu
11.

Wpisowe do biegu:

1 VII-31 VIII

1 IX-3 X
(nie gwarantujemy pakietu
startowego !!!)

Wpłata bez
pakietu
startowego
Wpłata normalna

30zł

60zł

50zł

60zł

Uczniowie,
emeryci, inwalidzi
Mieszkańcy gminy
Dąbrowa Chełm.

40zł

50zł

20 zł

30 zł

Wpłata na konto:

23 8142 1017 0006 1229 2000 0001

12. Uwagi:
- bieg odbędzie się bez względu na pogodę
- ostateczną interpretację regulaminu pozostawia się
organizatorowi
- aktualności dotyczące biegu można znaleźć na stronach:
www.lks-ostromecko.pl
=========================================
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

