Nocny Bieg z Duchem 2021
Bystrzyca Kłodzka 25.09.2021 r.
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
Gmina Bystrzyca Kłodzka
ULKS „Bystrzyca Kłodzka”
2. KONTAKT
Gmina Bystrzyca Kłodzka, e- mail: sport@bystrzycaklodzka.pl 74 8 117 674,
3. MIEJSCE I TERMIN
Bystrzyca Kłodzka, 25 wrzesnia 2021 r., gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki.
Start godzina 19:00.
4. TRASA
Nocny bieg z Duchem – 6 km +- 120 m
Nordic Walking – 3 km +- 60m
(mapy tras dostępne na stronie turystyka.bystrzycaklodzka.pl w zakładce wydarzenia
sportowe)
5. PAKIET
Pakiet startowy
▪

Lampka czołowa (zawodnicy są zobowiązani do startu z lampką)

▪

Workoplecak,

▪

Pamiątkowy medal za ukonczenie biegu na mecie;

▪

Losowanie nagrod;

▪

Posiłek po zawodach mięsny lub wegetarianski;

▪

Bufet mety,

▪

Elektroniczny pomiar czasu;

▪

Punkty odzywcze na trasie biegu;

▪

Depozyt;

▪

Nagrody dla najlepszych.

6. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia nalezy dokonac za posrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie https://time-sport.pl do dnia 22.09.2021 r. Dodatkowe zgłoszenia będą
przyjmowane w biurze zawodow w dniu 25.09.2021r. w godzinach od 16:30 do 18:30.
7. OPŁATA STARTOWA
• Nocny Bieg z duchem
60 pakietów – 30 zł
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61-110 pakietów -40 zł
Pozostałe pakiety -50 zł
Mieszkańcy Gminy Bystrzyca Kłodzka - 20 zł do dnia 23.09.2021
W biurze nie obowiązują zniżki i bonifikaty opłata 50 zł.
•

Nordic Walking

40 pakietów – 30 zł
41-70 pakietów -40 zł
Pozostałe pakiety -50 zł
Mieszkańcy Gminy Bystrzyca Kłodzka - 20 zł do dnia 23.09.2021
Osoby 65 + zostaną zwolnione z opłaty startowej.
W biurze nie obowiązują zniżki i bonifikaty opłata 50 zł
8. ZASADY UCZESTNICTWA
- uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 25.09.2021 roku ukończy
18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w
zawodach,,
- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp.
odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniu 25.09.2021 r. w godzinach 16:30- 18:30.
-Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialnosc, co potwierdzają
własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przy odbiorze numeru
startowego.
KLASYFIKACJA
Nocny Bieg z Duchem- Open kobiet i mężczyzn miejsca 1- 3, kategorie wiekowe 1-3,
Nordic Walking - Open kobiet i mężczyzn miejsca 1- 3, kategorie wiekowe 1-3,
9. KATEGORIE WIEKOWE
Nocny Bieg z duchem.
Kobiety: : K- 20, K- 30, K- 40, K-50, K- 60 Mężczyźni: M- 20, M- 30, M- 40, M-50, M- 60,
Klasyfikacja open nie dubluje się z kategoriami wiekowymi.
Zawodniczki i Zawodnicy OPEN nie będą dekorowani w kategorii wiekowej.
Nordic Walking.
Kobiety: : K- 30, K- 40, K- 50, K-60, Mężczyźni:, M- 40, M- 50, M-55, M- 60, M- 65 +
10. NAGRODY
Trofea – miejsca 1-3 open
Trofea 1-3 kategorie wiekowe,
Wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale
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Losowanie nagrod wsrod uczestnikow ktorzy ukonczą bieg.

12.WYŻYWIENIE i BUFETY
- każdy zawodnik po biegu ma prawo do korzystania z bufetu końcowego.
13.POLITYKA PRYWATNOŚCI
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO kto jest administratorem Twoich danych
osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka
Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. W jakim celu i na jakiej podstawie
przetwarzane są Twoje dane osobowe? Na podstawie konieczności wykonania umowy
w celu: 1. W celu i na podstawie wykonania umowy (regulaminu) – czyli Twojego
udziału w biegu: ○ Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego,
opracowanie wyników, wydanie nagród itp.) ○ publikowania ogólnodostępnych list
startowych oraz wyników ○ dostarczania usług płatniczych ○ przesyłanie informacji
organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez nas ○ obsługi zgłoszeń i
korespondencji które do nas kierujesz ○ kontaktu z Tobą ○ umożliwieniu kontaktu z
Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu
charytatywnego) Na podstawie osobnej zgody w celu: 1. na podstawie wyrażonej przez
Ciebie zgody: ○ przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS) w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego, Czy musisz podawać dane osobowe? Podanie
danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych
osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu. Jak długo będą
przetwarzane Twoje dane osobowe? Twoje dane będą przetwarzane w okresie
korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach organizowanych przez Gminę
Bystrzyca Kłodzka, na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu,
Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa
(szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i
nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być
przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych. Kto będzie
odbiorcą danych osobowych? Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom,
współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla
realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy
startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym
będą publikowane na stronie internetowej biegu. Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu
przetwarzania Twoich danych osobowych? Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu
do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa
się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
UWAGI KOŃCOWE
1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodow.
2. Uczestnicy zawodow ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW.
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3. Udział w biegu oznacza wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz

uzycie wizerunku uczestnika zawodow.
4. Osoby, ktore wystartują w czasie niewłasciwym dla swojej kategorii zostaną

zdyskwalifikowane

5. Wszelkie protesty będą rozpatrywane przez Jury Zawodow do 15 minut po

wywieszeniu nieoficjalnych wynikow zawodow na tablicy ogłoszen obok Biura
Zawodow. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokosci 100
zł. Suma ta przepada w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu na rzecz
organizatora, a zostaje zwrocona w przypadku uznania protestu.

6. Interpretacja regulaminu nalezy do organizatora.
7. Jury zastrzega sobie prawo dokonania niezbędnych zmian w regulaminie w sytuacji,

gdy okolicznosci zawodow, np. wymuszone zmianą warunkow pogodowych, będą
takich wymagały.
8. Na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu

drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na
przecięciu trasy biegu z drogą publiczną,

9. Zawodnicy, biorąc udział w biegu, zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora

na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich
udziałem oraz wyników z danymi osobowymi.

10.Bieg odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi

związanymi ze stanem epidemii lub po zniesieniu stanu epidemii. W biurze zawodów
oraz na mecie ustawiony będzie punkty do dezynfekcji rąk.

11.Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek wypełnienia oświadczenia uczestnika

zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, że nie jest osobą zakażoną
wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na
obowiązkowej kwarantannie, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z
osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 (druki dostępne
na http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/l)

12.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym

regulaminie, w tym w szczegolnosci związanych ze stanem epidemii COVID-19.
Organizator w przypadku wprowadzenie zakazu organizowania Imprez o profilu
niniejszej Imprezy przed dniem 15.09.2021 r. w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia zakazu dokona zwrotu wpisowego na konto z ktorego dokonano
opłaty( pomniejszoną o koszty opłaty manipulacyjnej pobieranej przez elektroniczny
system wpłat) jezeli zakaz zostanie wprowadzony terminie po 15 wrzesnia
organizator przekaze pakiety osobom, ktore dokonały opłaty startowe za
posrednictwem kuriera lub poczty (lampka czołowa, worko-plecak, medal
okolicznosciowy). Osoby ktore dokonały zgłoszenia, będą̨ na bieząco informowane o
ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na
portalu Facebook lub drogą e-mailową).

13.Wypełniając Kartę Zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/ uczestnik

akceptuje poniższe postanowienia:

•

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec
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•
•
•

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
i po imprezie,
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych,
Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody,
jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie,
Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia
wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub
szkody związanej z imprezą:
Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję, umożliwia mi udział w imprezie.
Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam
uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem
jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb porządkowych Organizatora oraz zapisów
regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w
Nocnym Biegu z Duchem. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze
wszystkimi zapisami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z
prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb
działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. nr 133, poz.
883/ Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000
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