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Biegi Śnieżnickie – Międzygórze 2021 

    Ogó lnópólskie Igrzyska  dzieci i młódziez y 

Międzygórze 21-22 Sierpnia 2021 r. 

 

REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR 

Gmina Bystrzyca Kłódzka  

ULKS „Bystrzyca Kłódzka” 

Pólski Związek Lekkiej Atletyki. 

2. KONTAKT 
Gmina Bystrzyca Kłódzka e- mail  spórt@bystrzycaklódzka.pl tel. 74 8 117 674, 
ULKS „Bystrzyca Kłódzka”. e- mail  ulksbystrzycaklódzka@óp.pl 

3. MIEJSCE I TERMIN 

Międzygó rze, Masyw S niez nika 21-22 sierpnia 2021 r., gmina Bystrzyca Kłódzka, 
pówiat kłódzki. 

4. TRASA  

Dystans 600 m, przewyższenie + 80 m  
• dzieci Starsze: rók ur. 2009-2008   

Dystans 600 m, przewyższenie + 80  
• dzieci Młódsze: rók ur. 2011-2010   

Dystans 200 m, przewyższenie + 20 m  
• skrzaty: rók ur. 2012 - 2013        

 Bieg dodatkowy poza klasyfikacją igrzysk bez opłat startowych dla uczestników 
rodzice zobowiązani są zweryfikować dzieci w biurze zawodów,  
Dystans 100 m, przewyższenie + 10 m  

• przedszkólaki 2014 i młódsi  
UWAGA: W Igrzyskach Dzieci i Młódziez y będzie prówadzóna punktacja druz ynówa wg 
następującegó klucza: za miejsca I - X ódpówiednió 10 - 1 pkt.,   dó klasyfikacji Igrzysk 
zalicza się biegi Kat. U-20,U-18,U-16, dzieci starsze, dzieci młódsze, skrzaty, przy ró wnej 
ilós ci punktó w zespółó w ó miejscu decyduje klasyfikacja medalówa ilós c  złótych medali, 
5. ZGŁOSZENIA: 
Zgłószenia nalez y dókónac  za pós rednictwem fórmularza zgłószeniówegó dóstępnegó 
na strónie https://time-spórt.pl dó dnia 18.08.2021 r. Dódatkówe zgłószenia będą 
przyjmówane w biurze zawódó w w dniach ód 20.08 dó 22.08.2021 r. (gódziny pracy 
biura znajdują się w prógramie minutówym stanówiącym załącznik dó regulaminu) 
 
6. OPŁATA STARTOWA 

• dó dnia 15.07.2021 ópłata – 10 zł  

•  16.07. do 18.08. - 20 zł  

• kluby spórtówe i grupy biegówe/drużyny/ przy zgłószeniu pów. 5 ósób (min. 6 
ósób) – 10 zł. ód ósóby w terminie dó 18.08.2021 r. przez kóntakt  
z organizatorem e-mail ulksbystrzycaklodzka@op.pl 

• Od 19.08. ópłaty dókónujemy w Biurze Zawódów w dniach 20-22.08 ópłata 

startowa wynosi 30 PLN bez względu na wcześniejsze zgłószenie  

mailto:sport@bystrzycaklodzka.pl
mailto:ulksbystrzycaklodzka@op.pl
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• Z opłaty startowej zwolnieni są: 
•  mieszkańcy Gminy Bystrzyca Kłodzka, 

• przedszkolaki 2014 i młodsi, 
- płatnóść dókónywana będzie elektrónicznie w systemie zapisów, 
- za zgłószenie uważa się póprawne wypełnienie fórmularza zgłószeniówegó óraz 
uiszczenie ópłaty startówej. 

 
  

7. ZASADY UCZESTNICTWA 

- weryfikacja zawódników, wydawanie numerów startówych, ódbywać się będzie 
 w Biurze Zawódów w dniach 20-22.08.2021 r. 
-gódziny pracy biura w załączniku ABC na stronie turystyka.bystrzycaklodzka.pl 

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegach pod warunkiem 
przedstawienia w biurze zawodów zgody rodziców lub prawnych opiekunów.  
Zawodnicy startują w biegach według przynależnej kategorii. 

 
8. NAGRODY 

Biegi Śnieżnickie –1-3 medale, 4-6 dyplomy, 
Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci i młodzieży klasyfikacja zespołowa-1-6 puchary, 
Medale dla dzieci, gry zabawy, animacje. 
 

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO kto jest administratorem Twoich danych 
ósóbówych? Administratórem Twóich danych ósóbówych jest Gmina Bystrzyca Kłódzka 

Plac Wólnóści 1 57-500 Bystrzyca Kłódzka.  W jakim celu i na jakiej pódstawie 
przetwarzane są Twóje dane ósóbówe? Na pódstawie kóniecznóści wykónania umówy 

w celu: 1. W celu i na podstawie wykonania umowy (regulaminu) – czyli Twojego 
udziału w biegu: ○ Twójegó uczestnictwa w biegu (przygótówanie pakietu startówegó, 
ópracówanie wyników, wydanie nagród itp.) ○ publikówania ógólnódóstępnych list 
startówych óraz wyników ○ dóstarczania usług płatniczych ○ przesyłanie infórmacji 
órganizacyjnych (email / SMS) ó biegach órganizówanych przez nas ○ óbsługi zgłószeń i 
kórespóndencji które dó nas kierujesz ○ kóntaktu z Tóbą ○ umóżliwieniu kóntaktu z 
Tóbą wspieranej przez Ciebie órganizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu 
charytatywnegó) Na pódstawie ósóbnej zgódy w celu: 1. na pódstawie wyrażónej przez 

Ciebie zgódy: ○ przesyłanie infórmacji marketingówych (email / SMS) w celu 
prówadzenia marketingu bezpóśredniegó, Czy musisz pódawać dane ósóbówe? Pódanie 
danych ósóbówych jest niezbędne dó Twójegó udziału w biegu. Niepódanie danych 
ósóbówych uniemóżliwia zawarcie umówy i udział w biegu. Jak długó będą 
przetwarzane Twóje dane ósóbówe? Twóje dane będą przetwarzane w ókresie 

kórzystania ze stróny rejestracji óraz udziału w biegach órganizówanych przez Gminę 
Bystrzyca Kłódzka, na które zapiszesz się przez Strónę. Pó zakóńczeniu tegó ókresu, 
Twóje dane będą nadal przechówywane w celach wynikających z przepisów prawa 
(szczególnie pódatkówych i rachunkówych) a także przeciwdziałania ószustwóm i 

nadużycióm óraz dóchódzenia ewentualnych rószczeń wynikających z zawartej umówy. 
Część Twóich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mógą być 
przetwarzane także pó tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych. Któ będzie 
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ódbiórcą danych ósóbówych? Twóje dane ósóbówe będą ujawniane pracównikóm, 

współpracównikóm óraz pódwykónawcóm Administratóra w zakresie niezbędnym dla 

realizacji wcześniej wymieniónych celów przetwarzania danych ósóbówych. Listy 
startówe i wyniki, zawierające pódstawówe dane ósóbówe, będą ógólnódóstępne, w tym 
będą publikówane na strónie internetówej biegu. Jakie prawa przysługują Tóbie z tytułu 
przetwarzania Twóich danych ósóbówych? Masz prawó dó wniesienia żądania: dóstępu 
dó Twóich danych ósóbówych, ich spróstówania, ich usunięcia óraz ógraniczenia ich 
przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
óraz dó ich przenószenia. Dódatkówó, w ódniesieniu dó przetwarzania, które ódbywa 

się na pódstawie Twójej zgódy – masz prawó dó jej cófnięcia w dówólnym mómencie. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizatór zapewnia transpórt ódziez y wierzchniej 21 sierpnia, ze startu dó 
Schróniska „Na S niez niku ”. Zdawanie ódziez y dó óznakówanych busó w.                                                                                  

2. Organizatórzy zapewniają ópiekę medyczną pódczas trwania zawódó w.                                                                                   

3. Uczestnicy zawódó w ubezpieczają się we własnym zakresie ód NNW.                                                                                   

4. Udział w biegu óznacza wyraz enie zgódy na przetwarzanie danych ósóbówych óraz 
uz ycie wizerunku uczestnika zawódó w.                                                                                                                                

5. Osóby, któ re wystartują w czasie niewłas ciwym dla swójej kategórii zóstaną 
zdyskwalifikówane  

6. Wszelkie prótesty będą rózpatrywane przez Jury Zawódó w dó 15 minut pó 
wywieszeniu nieóficjalnych wynikó w zawódó w na tablicy ógłószen  óbók Biura 
Zawódó w. Warunkiem rózpatrzenia prótestu jest wpłacenie kaucji w wysókós ci 100 
zł. Suma ta przepada w przypadku negatywnegó rózpatrzenia prótestu na rzecz 
órganizatóra, a zóstaje zwró cóna w przypadku uznania prótestu.                                                                                                                              

7.  Interpretacja regulaminu nalez y dó órganizatóra.  

8.  Jury zastrzega sóbie prawó dókónania niezbędnych zmian w regulaminie w sytuacji, 
gdy ókólicznós ci zawódó w, np. wymuszóne zmianą warunkó w pógódówych, będą 
takich wymagały. 

9.  Na drógach publicznych zawódników óbówiązuje przestrzeganie przepisów ruchu 
drógówegó i dóstósówanie się dó póleceń ósób kierujących ruchem drógówym na 
przecięciu trasy biegu z drógą publiczną, 

10. Zawódnicy, biórąc udział w biegu, zgadzają się na wykórzystanie przez Organizatóra 
na pótrzeby marketingówe i prómócji imprezy zdjęć, nagrań filmówych z ich 
udziałem óraz wyników z danymi ósóbówymi. 

11. Bieg ódbędzie się zgódnie z aktualnie óbówiązującymi óbóstrzeniami sanitarnymi 
związanymi ze stanem epidemii lub pó zniesieniu stanu epidemii. W wielu punktach 
miasteczka zawódów óraz na mecie ustawióne będą punkty dó dezynfekcji rąk.  

12. Każdy uczestnik zawódów ma óbówiązek wypełnienia óświadczenia uczestnika 
zgódnie z zaleceniami głównegó inspektóra sanitarnegó, że nie jest ósóbą zakażóną 
wirusem SARS-CoV-2 wywółującym chóróbę COVID-19 oraz nie przebywa na 
óbówiązkówej kwarantannie, a także w czasie óstatnich 14 dni nie miał kóntaktu z 
ósóbą, u której pótwierdzónó zakażenie wirusem SARS CóV-2 (druki dóstępne 
na  http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/l) 

http://www.biegajwgorachsowich.pl/
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13. Organizatór zastrzega sóbie prawó dó wprówadzania zmian w niniejszym 
regulaminie, w tym w szczegó lnós ci związanych ze stanem epidemii COVID-19. 
Organizatór w przypadku wprówadzenie zakazu órganizówania Imprez ó prófilu 
niniejszej Imprezy przed dniem 15.07.2021 r. w terminie 14 dni ód dnia 
wprówadzenia zakazu dókóna zwrótu wpisówegó na kóntó z któ regó dókónanó 
ópłaty( pómniejszóną ó kószty ópłaty manipulacyjnej póbieranej przez elektróniczny 
system wpłat) jez eli zakaz zóstanie wprówadzóny terminie pó 15 lipca órganizatór 
przekaz e pakiety ósóbą któ re dókónały ópłaty startówe za pós rednictwem kuriera 
lub póczty.(kószulka, wórkó-plecak, medal, vóucher zniz kówy20% na dówólną 
imprezę órganizówaną przez Organizatóra)   Osóby któ re dókónały zgłószenia, będą ̨
na biez ącó infórmówane ó ewentualnych zmianach w regulaminie (póprzez 
infórmację na strónie WWW, na pórtalu Facebóók lub drógą e-mailówą).  

14. Wypełniając Kartę Zgłószeniówą /w fórmie elektrónicznej lub pisemnej/ uczestnik 
akceptuje póniższe postanowienia: 

• Organizatór, wszystkie ósóby i pódmióty z nim współpracujące, a także ósóby związane 
z przeprówadzeniem i órganizacją imprezy nie pónószą ódpówiedzialnóści wóbec 
uczestników za szkódy ósóbówe, rzeczówe i majątkówe, które wystąpią przed, w trakcie 
i po imprezie, 

• Uczestnicy startują na własną ódpówiedzialnóść i ryzykó w przypadku zawódników 
niepełnóletnich na ódpówiedzialnóść i ryzykó ródziców lub ópiekunów prawnych, 

• Uczestnicy pónószą całkówitą ódpówiedzialnóść cywilną i prawną za wszystkie szkody, 
jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie, 

• Przez akceptację póniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dó dóchódzenia 
wszelkich rószczeń ód Organizatóra lub jegó zlecenióbiórców w razie wypadku lub 
szkódy związanej z imprezą: 
  
Zapewniam, że stan zdrówia, w jakim się znajduję, umóżliwia mi udział w imprezie. 
Przyjmuję dó wiadómóści, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie dóznam 
uszczerbku na zdrówiu, szkódy rzeczówej lub majątkówej nie mógę wnósić żadnych 
rószczeń w stósunku dó Organizatóra. Przyjmuję dó wiadómóści, że móim óbówiązkiem 
jest przestrzegać zarządzeń lub póleceń służb pórządkówych Organizatóra óraz zapisów 
regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swóje uczestnictwó w  
Biegach śnieżnickich. Swoim podpisem zapewniam, że zapóznałem się ze wszystkimi 
zapisami regulaminu biegu i wypełniłem fórmularz zgłószeniówy zgódnie z prawdą óraz 
kompletnie. 
Wyrażam zgódę na przetwarzanie móich danych ósóbówych, w tym także dla pótrzeb 
działań marketingówych i prómócyjnych pódejmówanych przez Organizatórów zgódnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 róku ó óchrónie danych ósóbówych /Dz.U. nr 133, póz. 
883/ Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000                                                                                         
    


