WIELBARSKI BIEG LEŚNY 2020
REGULAMIN
Zaktualizowany w dniu 09.10.2020
1. Organizator
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej
ul. Kętrzyńskiego 13, 12-160 Wielbark
email: smzw@smzw.pl
2. Współorganizator
Nadleśnictwo Wielbark
12-160 Wielbark, ul. Czarnieckiego 19
tel.: (+48) 89 6218010, fax: (+48) 89 6218105
e-mail: wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl
3. Partner
Ochotnicza Straż Pożarna w Wielbarku
ul. Kętrzyńskiego 13, 12-160 Wielbark
4. Miejsce zawodów:
Okolice jeziora Głęboczek (start i meta na Polu Biwakowym „Głęboczek”). Mapa
trasy biegu jak i mapa dojazdu są do pobrania ze strony Nadleśnictwa Wielbark:
www.wielbark.olsztyn.lasy.gov.pl
5. Termin zawodów: 11 października 2020 roku (niedziela):
a) godzina 10:00 Biegi towarzyszące - dziecięce i młodzieżowe;
b) godzina 11:00 Bieg na dystansie 5 km;
c) godzina 12:00 Bieg na dystansie 10 km.
.
6. Dystanse biegów głównych: 10 km, 5 km (trasa nie posiada atestu).
Nawierzchnia tras mieszana tj. : szutrowa i dukty leśne, oznaczona.
7. Cel imprezy:
 Popularyzacja biegania jako formy zdrowego stylu życia i aktywnego
spędzania wolnego czasu
 Promocja walorów przyrodniczo-kulturowych Gminy Wielbark
 Promocja walorów przyrodniczych terenów leśnych zarządzanych przez
Nadleśnictwo Wielbark
8. Program
 08:30 – 09:30 Rejestracja uczestników biegów dziecięcych oraz odbiór
pakietów startowych (odrębny namiot Nadleśnictwa)
 08:30 – 10:30 Rejestracja uczestników biegu 5 km oraz odbiór pakietów
startowych
 10:30 – 11:30 Rejestracja uczestników biegu na 10 km oraz odbiór pakietów
startowych
 10:00 Start biegu na 50 m (przedszkolaki)
 10:05 Start biegu na 300 m (klasy I-III)
 10:10 Start biegu na 600 m (klasy IV-VI)
 10:20 Start biegu na 900 m (klasy VII-VIII)
 10:30 Dekoracja zwycięzców Biegów dziecięcych
 10:45 Rozgrzewka do biegu na 5 km
 11:00 Start Biegu na 5 km







11:45 Rozgrzewka do biegu na 10 km
12:00 Start Biegu na 10 km
12:10 Dekoracja zwycięzców Biegu na 5 km
13.30 Dekoracja zwycięzców Biegu na 10 km
14.00 Morsowanie (limit 100 osób)

9. Informacje dla Zawodników
 Biuro Zawodów, miejsce startu i mety – pole biwakowe „Głęboczek” (ok. 12
km z Wielbarka w kierunku Jedwabna drogą nr 508)
 Trasa Biegu – drogi leśne, pętla dł. 5 km
 Oznaczenie trasy – co jeden kilometr
 Punkt z wodą na piątym kilometrze
 Limit czasu dla dystansu 10 km – 1h 30 min
 W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal,
posiłek na mecie zawodów
 KLASYFIKACJE: K/M OPEN, K/M LEŚNIK (dotyczy osób zatrudnionych w
jednostkach PGL LP)
 Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów montowanych do sznurówki
(zwrotnych na mecie), klasyfikacje wg. czasów brutto, do wiadomości
Uczestników będą podane czasy netto
 Organizator dopuszcza korzystanie z techniki Nordic Walking, jednak bez
możliwości oddzielnej klasyfikacji;
 Zabrania się biegania ze zwierzętami, z wózkami oraz w asyście rowerzystów.
10. Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty. Warunkiem dopuszczenia do startu osób, które do
dnia 11 października 2020 roku ukończyły 18 lat jest złożenie pisemnego
oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność oraz braku
przeciwwskazań medycznych oraz uiszczenie opłaty startowej, o której mowa w ust.
10.
Natomiast osoby, które do dnia biegu ukończyły 13 lat - dla dystansu 5 km, lub 16 lat
– dla dystansu 10 km, mogą wziąć udział w biegu pod opieką osoby pełnoletniej.
Warunkiem udziału jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, który musi
być obecny w dniu startu w biurze zawodów celem podpisania stosownego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na start w biegu, braku przeciwwskazań
medycznych oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności za małoletniego oraz
uiszczenie opłaty startowej, o której mowa w ust. 10.
Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Wielbarskiej oraz Nadleśnictwo Wielbark w wydawnictwach i mediach.
Prawo startu w Biegach Dzieci / Młodzieżowych mają osoby spełniające wytyczne
odpowiednich kategorii wiekowych - o przynależności decyduje rok urodzenia
(regulamin biegów towarzyszących – dzieci/młodzież będzie wyłożony do wglądu w
biurze zawodów (namiot Nadleśnictwa).
11. Opłata startowa
Opłata startowa wynosi: 40 zł do 30 września 2020 roku, po tym terminie do 8
października - 50 zł
Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 75 zł

Całkowity przychód z opłat startowych zostanie przekazany na zbiórkę na
leczenie Leny Mazur chorej na SMA prowadzoną przez Nidzicki Fundusz
Lokalny (numer zbiórki: 2020/2041/OR)
Wpłaty należy dokonać na konto: 66 8838 1057 2008 0500 0011 0001
W tytule przelewu należy wpisać: WIELBARSKI BIEG LEŚNY oraz imię i nazwisko
zawodnika
Wpłaty za zapisanego zawodnika można dokonać tylko przelewem na w/w konto do
8 października 2020 r. Zapisani zawodnicy , którzy nie wnieśli opłaty do 8
października 2020 zostaną skreśleni z listy zawodników. Zapisanie się i wniesienie
opłaty w dniu zawodów będzie możliwe w miarę wolnych miejsc.
12. Zgłoszenia zawodników






do 08.10.2020 pod adresem: www.superczas.pl/wielbarskibieglesny2020
(zgłoszenie będzie ważne pod warunkiem wniesienia opłaty do 08.10.2020)
11.10.2020 w Biurze Zawodów w dniu biegu
LIMITY:
100 zawodników na dystansie 5 km (pierwszeństwo mają osoby, które
dokonały opłaty startowej w pierwszej kolejności);
100 zawodników na dystansie 10 km (pierwszeństwo mają osoby, które
dokonały opłaty startowej w pierwszej kolejności);
70 osób biegi dziecięce i młodzieżowe – decyduje kolejność zgłoszeń.

13. Ochrona danych osobowych
1) Dane osobowe Uczestników Wielbarskiego Biegu Leśnego 2020 będą
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2) Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie powyżej obejmuje również
publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny
3) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Warmiński
Klub Rowerowy FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr rejestru KRS:
0000223605; REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, właściciel serwisu
Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu
4) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i
przeprowadzenia biegu, w szczególności w celach związanych z wykonaniem
umowy udziału w biegu (tj. przygotowanie pakietu startowego, opracowanie
wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz
wyników biegu (obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia,
drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy
sposób), wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia
nagrody, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu, obsługi
zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do Organizatora oraz innych
czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem biegu

5) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w biegu oraz do realizacji wskazanych wyżej
celów, a także uwzględnienia Uczestników w klasyfikacji zawodów
6) Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie
umowy i udział w biegu.
7) Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom
oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji
wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych
8) Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych
Partnerowi Technicznemu Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług
związanych z rejestracją Uczestników biegu, elektronicznym pomiarem czasu oraz
generowaniem wyników biegu
9) Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych
Partnerowi Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług fotograficznych
10) Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych
Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i
marketingowych
11) Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach
reklamowych biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe,
strona internetowa itp.). Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i
rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania
Sponsorom oraz Partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w biegu,
zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o biegu, na promocyjnych
materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w
przekazach telewizyjnych i radiowych
12) Każdy Uczestnik biegu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem umowy
udziału w biegu. Kontakt w sprawach powyższych: kontakt@superczas.pl
13) Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
14. Reżim sanitarny ze względu na pandemię
Organizator zapewni standardy sanitarne aktualnie obowiązujące w dniach
przeprowadzania imprezy. Ew. dodatkowe obostrzenia / wytyczne będą
komunikowane w mediach społecznościowych oraz w formie mailowej wśród
zarejestrowanych Uczestników.
Wstęp na teren imprezy tylko w maseczkach, po dokonaniu dezynfekcji rąk i
pomiarze temperatury. Organizator wyznaczy sektory dla zawodników z
poszczególnych dystansów, z zachowaniem bezpiecznych odległości. Maseczki
będą obowiązywały również w strefie startu i mety i wszędzie tam, gdzie nie można
będzie zachować zalecanego dystansu społecznego.

15. Postanowienia końcowe












Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw
nieszczęśliwych wypadków podczas trwania biegu.
W biegu nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem
środków odurzających lub alkoholu.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie jego
trwania bezpośrednio po jego zakończeniu;
Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest
niedozwolone. W szczególności zabrania się: poruszania po trasie biegu na
rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach
mechanicznych;
Prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie,
ani wymianie na pieniądze. Organizator nie zwraca wpłat osobom, które nie
wezmą udziału w biegu.
Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie biegu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub
zagubione.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje
wyłącznie Organizatorowi biegu – Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi
Wielbarskiej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez
podania przyczyny. W takim przypadku zmiany będą obowiązywały od
dnia ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora.

