Polsko – Czeskie biegi górskie dzieci
Międzygórze 31.07.2022 r.

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
Gmina Bystrzyca Kłodzka
2. KONTAKT
Gmina Bystrzyca Kłodzka e- mail sport@bystrzycaklodzka.pl tel. 74 8 117 674,
3. MIEJSCE I TERMIN
Międzygorze, Masyw Śnieznika 31.07. 2022 r., gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki.
4. TRASA
Dystans 600 m, przewyższenie + 80 m
• U-14, rok ur. 2010-2009
Dystans 600 m, przewyższenie + 80
• U- 12, rok ur. 2012-2011
Dystans 200 m, przewyższenie + 20 m
• U-10, rok ur. 2013 - 2014
Bieg dodatkowy poza klasyfikacją igrzysk bez opłat startowych dla uczestników
rodzice zobowiązani są zweryfikować dzieci w biurze zawodów,
Dystans 100 m, przewyższenie + 10 m
• U-8, 2015 i młodsi
• Przedszkolaki 2016-2017
• Maluszki 2018 i młodsi
UWAGA: W biegach dzieci będzie prowadzona punktacja druzynowa wg następującego
klucza: za miejsca I - X odpowiednio 10 - 1 pkt., U-14,U-12,U-8, przy rownej ilosci
punktow zespołow o miejscu decyduje klasyfikacja medalowa ilosc złotych medali,
5. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia nalezy dokonac za posrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie https://ultimasport.pl do dnia 27.07.2022 r. Dodatkowe zgłoszenia będą
przyjmowane w biurze zawodow w dniach od 29.07 do 31.07.2022 r. (godziny pracy
biura znajdują się w programie minutowym stanowiącym załącznik do regulaminu)
6. OPŁATA STARTOWA
W biegach nie pobiera się opłat startowych ilość miejsc 150 osób (decyduje kolejność
zgłoszeń)
7. ZASADY UCZESTNICTWA
- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, odbywać się będzie
w Biurze Zawodów w dniach 29-31.07.2022 r.
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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. 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 / ŚMŚ) 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 / ŚMŚ) 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 Śtronę. 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.
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2. Uczestnicy zawodow ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW.
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.

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 wielu punktach
miasteczka zawodów oraz na mecie ustawione będą punkty do dezynfekcji rąk.
11.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
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
Biegach śnieżnickich. Śwoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi
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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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