Regulamin I Biegu Pozarządowego
Olsztyn, 29.09.2019
I. Organizator
 Organizatorem I Biegu Pozarządowego jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego FOSa ul. Linki 3/4 10-353 Olsztyn telefon/fax 89 523-60-92 kom.
781-128-252 biuro@federacjafosa.pl
 Bieg jest organizowany jako inicjatywa w realizowanym przez Federację FOSa projekcie „W
drodze do aktywności” finansowanego z Funduszy Europejskich.
 Współorganizatorem biegu i jego obsługą techniczną zajmuje się Stowarzyszenie Warmiński
Klub Rowerowy FAN właściciel marki Superczas.pl – Sportowy Pomiar Czasu, Mateusz
Kownacki kontakt@superczas.pl
II. Cel biegu
 Celem biegu jest upamiętnienie 15-lecia istnienia i działalności Federacja Organizacji
Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
 Propagowanie organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową i
środowiskową, pomocą społeczną i animacją kulturalną z Olsztyna i regionie
 Propagowanie aktywności fizycznej i integracja społeczna.
III. Termin i miejsce biegu
 Bieg na dystansie 5 km. Rozegrany zostanie w Olsztynie 29 września 2019 (niedziela) o
godzinie 11:00
 Miejscem biegu jest rejon Centrum Sportowo-Rekreacyjne Ukiel w Olsztynie ul. Kapitańska.
 Trasa wyznaczona i oznaczona przez Organizatora. Trasa nieatestowana. Nawierzchnia
asfalt/kostka/ścieżki gruntowe.
 Limit czasu biegu Organizator ustala na 60 minut.
 Biuro zawodów, depozyt i przebieralnie w obiektach CSR Ukiel.
 Biegi dla dzieci rozegrane zostaną w godzinach 10:00-10:45 w rejonie CRS Ukiel
Szczegółowy program zawodów
Niedziela 29.09.2019
 Biuro Zawodów czynne w godzinach 9:00-13:00
 odbiór pakietów startowych i dodatkowe zapisy od godziny 9:00 (do 30 minut przed startem
każdego dystansu)
 Bieg Dzieci do lat 6 (rocznik 2013 i młodsi, dystans ok. 0,4 km) – 10:00
 Bieg Młodziaków 7-9 lat (roczniki 2010 – 2012, dystans ok. 0,75 km) – 10:10
 Bieg Młodziaków 10-13 lat (rocznik 2006 – 2009, dystans ok. 0,75 km) – 10:20
 Bieg Starszaków 14-16 lat (roczniki 2003 – 2005, dystans ok. 1,5 km) – 10:30
 prezentacje/stoiska organizacji członkowskich FOS-y godz. 10:00-13:00
 animacje kulturalne i zabawy dla Uczestników godz. 10:00-13:00
 start I Biegu Pozarządowego dystans 5 km godz. 11:00
 wręczenie nagród i zakończenie imprezy godz. 12:30
IV. Warunki Uczestnictwa
 W biegu na 5 km mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (obecność
prawnego opiekuna podczas weryfikacji osób Niepełnoletnich w Biurze Zawodów jest
obowiązkowa.)
 Zawodniczki i zawodnicy zgłaszane do Biegu Dzieci - obecność prawnego opiekuna podczas
weryfikacji osób Niepełnoletnich w Biurze Zawodów jest obowiązkowa
 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 29.09.2019.



W czasie weryfikacji Zawodnicy okazują dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
pozwalający na sprawdzenie tożsamości i daty urodzenia.
 Warunkiem Uczestnictwa jest odebranie w Biurze Zawodów pakietu startowego, w skład
którego wchodzą:
 numer startowy
 chip do pomiaru czasu, który po biegu należy zwrócić organizatorowi
 agrafki
 Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej
części koszulki (bluzy, kurtki). Numer startowy musi być widoczny podczas biegu, Uczestnicy
są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu, zgodnie z
instrukcją należy go przyczepić do buta.
 Organizator zapewnia zabezpieczenie trasy obsługę medyczną na starcie, trasie i i mecie.
 Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom napoje na mecie biegu.
V. Zgłoszenia
 Organizator ustala limit Uczestników biegu na 300 osób - 200 dorośli – 100 dzieci
 Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej: www.superczas.pl
 Wypełniając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu
znane przeciwwskazania o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz
przyjmuje do wiadomości, że startuje na własną odpowiedzialność
 Zgłoszenie uważa się za przyjęte, jeżeli zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i
zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Potwierdzeniem tego będzie
pojawienie się numeru startowego przy nazwisku osoby zgłaszającej się na liście startowej
biegu.
 Zapisy internetowe zamknięte zostaną w środę 25.09.2019 o godzinie 23:59 lub po
wyczerpaniu limitu Uczestników
 Zgłoszenia w Biurze Zawodów można będzie dokonać w dniu zawodów od godziny 09:00 do
30 minut przed każdym startem lub do wyczerpania limitu Uczestników.
VI. Opłaty
 Organizator ustala opłatę startową dla Uczestników w wysokości
 Osoby dorosłe 30,00 złotych dla osób zapisujących się przez Internet (płatność przelewem)
 Osoby dorosłe 40,00 złotych dla osób zapisujących się w Biurze Zawodów w dniu 29.09.2019
 Dzieci 5,00 zł dla zapisujących się przez Internet (płatność przelewem)
 Dzieci 10,00 zł dla osób zapisujących się w Biurze Zawodów w dniu 29.09.2019






Opłatę należy wpłacać przelewem na numer konta
Warmiński Klub Rowerowy FAN
ul. Morska 43, 10-145 Olsztyn
mBank: 48 1140 2004 0000 3302 7603 3707
Tytułem: podać imię i nazwisko z dopiskiem „FOSA 2019”
Opłata nie podlega zwrotowi.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu z winy banku.
Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku
Uczestnika na liście startowej na stronie www.superczas.pl. Jeżeli po upływie 7 dni numer
startowy nie pojawi się, Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem
mailowo.

VII. Klasyfikacje i nagrody dla Uczestników
 Wszystkie osoby, które ukończą I Bieg Pozarządowy otrzymają okolicznościową torbę i medal
 Organizator zapewnia nagrody (puchary/statuetki i nagrody rzeczowe) dla Uczestników,
którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategoriach:
 klasyfikacja generalna 5 km
kobiety – miejsce I, miejsce II i miejsce III
mężczyźni – miejsce I, miejsce II i miejsce III
 klasyfikacje wiekowe 5 km (miejsce I, miejsce II i miejsce III)
16-29 K, 16-29 M
30-39 K, 30-39 M
40-49 K, 40-49 M
50-59 K, 50-59 M
60+ K, 60+ M
 najlepszy pozarządowiec lub Uczestnik projektu:
kobiety – miejsce I, miejsce II i miejsce III
mężczyźni – miejsce I, miejsce II i miejsce III
 Biegi Dzieci (w 4 kategoriach wiekowych):
dziewczynki – miejsce I, miejsce II i miejsce III
chłopcy – miejsce I, miejsce II i miejsce III
 Klasyfikacja generalna będzie liczona na podstawie czasów brutto (od strzału startera). Czasy
netto będą podane do wiadomości Uczestników. Nagrody w kategoriach wiekowych nie
dublują się.
 Oficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.superczas.pl bezpośrednio po
biegu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 Klasyfikacja Biegu Dzieci obywa się bez pomiaru czasu, według kolejności miejsc na mecie (po
3 w każdej kategorii).
 Wśród wszystkich Uczestników Biegu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane
przez Organizatorów i Sponsorów.
VIII. Ochrona danych osobowych






Dane osobowe Uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez
Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
niezbędne do udział w biegu.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r.
poz. 922).
Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie powyżej obejmuje również
publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu bądź
organizacji pozarządowej, której jest członkiem.
Zapisując się do udziału w zawodach Uczestnik akceptuje regulamin Biegu i wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
oraz udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w
tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci
komputera, wykorzystania do promocji imprez przez Federację FOSa lecz jedynie w
kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach
drukowanych przez Organizatora, a także w prasie, na stronach internetowych oraz w
przekazach telewizyjnych i radiowych.



Uczestnik ma prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

IX. Postanowienia końcowe.
 Osoby bez numerów startowych nie będą klasyfikowane i jeśli pojawią się na trasie biegu
będą wypraszane przez osoby zabezpieczające trasę
 Organizator prosi o nie poruszanie się na wyznaczonej trasie biegu, w czasie jego trwania na
rowerach, deskorolkach, samochodach na pedały i stosowanie się do poleceń osób
odpowiadających za zabezpieczenie trasy i bezpieczeństwo Uczestników
 Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NW na czas trwania biegu. Uczestnicy
jeżeli chcą mogą zrobić to we własnym zakresie.
 Każdy Uczestnik jest zobowiązany do znajomości Regulaminu. Wypełniając formularz
zgłoszeniowy wyraża także zgodę na udzielenie – w razie potrzeby - pierwszej pomocy
medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport w bezpieczne miejsce
przez personel medyczny działający w imieniu organizatora.
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania
powodów.
 W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Wyłącznie do niego należy
interpretacja i ocena przypadków nieobjętych ww. Regulaminem. Pytania i wyjaśnienia pod
adresem rzecznik@federacjafosa.pl

