Regulamin
Grand Prix Biskupieckiego Lata 2022
1. Cel zawodów:






popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako
jednego z elementów zdrowego trybu życia
promowanie aktywności fizycznej
umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej
promocja miasta Biskupiec

2. Organizatorzy:






Biskupieckie Morsy
Biskupiec Biega
Burmistrz Biskupca
CKTiS w Biskupcu

Partner techniczny:
Sportowy Pomiar Czasu – Superczas.pl www.superczas.pl
3. Terminy i miejsce:





25 czerwca 2022 r. start godz. 9:00 - Bieg Poranny start i meta wyspa jez. Kraksy –
dystans około 5 km w okolicach ogrodów działkowych i wokół Jeziora Kraksy Małe,
24 lipca 2022 r. start godz. 12:00 – Bieg Południowy start i meta park ul. Wiosenna –
dystans około 5 km w okolicach zbiornika retencyjnego i w Parku Miejskim,
19 sierpnia 2022 r. start godz. 19:59 – Bieg Nocny start i meta wyspa na jez. Kraks –
dystans około 6 km ścieżki i trasy rowerowe oraz Park Miejski.

4. Trasy:






Dystans od 5 do 6 km
Podłoże asfaltowe, kostka brukowa, piach, trawa itp.
Limit czasowy na pokonanie trasy 60 minut
Oznakowanie trasy co 500 m

5. Zgłoszenia:
Wyłącznie elektronicznie pod adresem: www.superczas.pl
 na Bieg Poranny w sobotę 25 czerwca 2022 r. do godziny 23:59 w czwartek 23 czerwca 2022 r.
 na Bieg Południowy w niedzielę 24 lipca 2022 r. do godziny 23:59 w piątek 22 lipca 2022 r.



na Bieg Nocny w piątek 19 sierpnia 2022 r. do godziny 23:59 w czwartek 18 sierpnia
2022 r.
 limit uczestników na edycję to 200 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w biegach jest bezpłatny.
Zapisy w dniu rozgrywania zawodów będą możliwe jedynie do momentu wyczerpania limitu
ilości uczestników najpóźniej na 30 minut przed startem.

6. Biuro Zawodów:



czynne w dniu zawodów na dwie godziny przed startem wyłącznie w celu weryfikacji
i pobrania pakietów startowych.

7. Zasady uczestnictwa:




zawody rozegrane zostaną w kategoriach: OPEN Kobiety i OPEN Mężczyźni
w zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, który zgłosi się do biegu drogą
elektroniczną, podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, (podstawa
prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr
101 poz. 1095)
 osoby niepełnoletnie w dniu weryfikacji dołączają zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów
 uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora
 uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu
promocji GRAND PRIX Biskupieckiego Lata i dokumentowania zawodów, a także na
wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące
i partnerów.
8. Sposób przeprowadzenia zawodów:

 odbędą się trzy biegi liczone do klasyfikacji generalnej: 25 czerwca 2022 r., 24 lipca
2022 r., 19 sierpnia 2022 r.
 wszystkie klasyfikacje będą liczone wg. czasów brutto (pomiar elektroniczny) czyli od
momentu strzału startera do momentu przekroczenia linii mety. Czasy netto od
faktycznego przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety zostaną podane do
wiadomości Uczestników
 podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do odzieży
wierzchniej z przodu na wysokości klatki piersiowej lub pasa oraz posiadać przy bucie
chip do pomiaru czasu (zwrotny na mecie)
 klasyfikacja generalna: warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji generalnej jest
udział w co najmniej dwóch biegach cyklu
 zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik z największą liczbą zdobytych
punktów w trzech biegach wg klucza: 1 miejsce liczba startujących + 1 pkt, 2 miejsce
– liczba startujących – 1 pkt, 3 miejsce – liczba startujących - 2 pkt, itd.
 w przypadku, kiedy dwóch lub więcej zawodników zdobędzie tę samą liczbę punktów
o miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje wynik Biegu Nocnego

9. Nagrody:

 Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają pamiątkowe medale
 W klasyfikacji generalnej w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn za miejsca 1 – 3:
puchary i nagrody finansowe w formie bonów w wysokości: 1 miejsce – 500 zł, 2
miejsce – 300 zł, 3 miejsce – 150 zł
10. Zasady finansowania:




koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
zawodnicy startują na własny koszt

11. Postanowienia końcowe:
















każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy i chip zwrotny,
zezwalający na udział w biegu
do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną
weryfikację w biurze zawodów
uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe
zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne
obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników
organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki
organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie
(dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w
depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia
na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty, każdorazowy kontakt z
organizatorem
organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu
organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce
decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne,
uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym
ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego
oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego




się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując
w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność
uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub
podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu
organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu



podczas wydarzenia obowiązują aktualne zasady reżimu sanitarnego



Organizator zapewnia środki do dezynfekcji rąk

12. W sprawach organizacyjnych osobą do kontaktu jest :

Janusz Szczawiński tel. 607200731, : j.szczawinski@cktisbiskupiec.pl

Oświadczenie uczestnika
1. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Jestem osobą
pełnoletnią w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku
niepełnoletności, oświadczam, że złożę stosowne „oświadczenie dla osoby niepełnoletniej”,
które
stanowi
załącznik
do
regulaminu
imprezy.
2. Oświadczam, że wszystkie moje dane osobowe, widniejące na niniejszej karcie, są zgodne
z
prawdą
i
zgodne
z
danymi
zawartymi
w
dowodzie
osobistym.
3. Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem Grand Prix Biskupieckiego Lata oraz
rozumiem
i
akceptuję
wszystkie
jego
postanowienie.
4. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegów,
5. Oświadczam, że biorę udział w Grand Prix Biskupieckiego Lata na własną
odpowiedzialność (w przypadku Uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców
lub prawnych opiekunów).
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją
i promocją imprez realizowanych przez Organizatora w tym na ich udostępnienie Partnerom i
Sponsorom imprezy, oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do
treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przechowywane zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym
organizacjom. Posiadam prawo do cofnięcia zgody (w dowolnym momencie, co skutkować
będzie usunięciem Pana/Pani danych osobowych ze zbiorów Organizatora/ Przysługuje
Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane
niezgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem przez czas
niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa uwzględniając ich
archiwizację lub do czasu odwołania zgody jeżeli inne przepisy tego nie wykluczają.
7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo oraz udzielam 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
imprezy, kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na
promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych
oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

………………………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
...............................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w Grand Prix Biskupieckiego Lata w dniu ………………....
1.Oświadczam, że zapoznałem (-łam)się z regulaminem Grand Prix Biskupieckiego Lata
2.Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
3.Zgadzam się na ewentualne podanie leków.
4.W razie wypadku i choroby podczas biegu wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.
5.Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.
6.Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w
trakcie trwania biegu wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.

..................................................................
Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna:
....................................................................................
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

