„Dobromiejski Festiwal Biegowy 2022”
W skład Festiwalu biegowego wchodzą biegi na 5 oraz 15 km „Człowiek z Żelaza”, a także Biegi dla Dzieci.
I Cel imprezy
 Promocja biegów jako najprostszej formy ruchu.
 Promowanie gminy Dobre Miasto.
 Promowanie walorów przyrodniczych jeziora Limajno oraz obszaru NATURA 2000 „Warmińskie Buczyny”.

II Organizator imprezy
 Stowarzyszenie „Pozytywni” Dobre Miasto
 OSiR Dobre Miasto
 CKB Dobre Miasto

Partnerzy:
 Nadleśnictwo Kudypy
 OSP Dobre Miasto
 Klub Sportowy „Jelonki”
 Warmiński Klub Rowerowy FAN – właściciel serwisu Superczas.pl, odpowiedzialny za płatności internetowe, system
zapisów i pomiar czasu

III Impreza::
 Termin - niedziela 11.09.2022 r. START Biegu 10.00
 Limit czasowy dla Biegaczy 15 km: 2,5 godziny
 Limit czasowy dla Biegaczy 5 km: 45 minut
 Biuro imprezy – Baza Szkoleniowo Edukacyjna Stowarzyszenia „Pozytywni Dobre Miasto” w miejscowości
Swobodna nad jeziorem Limajno.

IV Warunki uczestnictwa:
 Prawo uczestniczenia w imprezie mają osoby pełnoletnie
 Osoby niepełnoletnie które ukończyły 16 lat (urodzeni 11.09.2006 i starsi) za pisemną zgodą i w obecności
prawnego opiekuna
 Rejestracja i opłacenie wpisowego do czwartku 8 września 2022 r. drogą elektroniczną na stronie
www.superczas.pl/festiwaldobremiasto2022
 Posiadanie i przedstawienie organizatorowi przed startem dowodu tożsamości w celu weryfikacji danych oraz
złożenie wymaganego oświadczenia zawodnika .

 Opłacenie WPISOWEGO 45,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2022 r. do godz.23:59
Na wybrane wydarzenie istnieje możliwość opłacenia wpisowego za pomocą szybkich płatności internetowych.
Usługę dostarcza serwis Przelewy24. Link do płatności pojawi się po udanej rejestracji oraz znajduje się w
wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację na imprezę.

Informacje na potrzeby szybkich płatności internetowych:
1. Podmiot prowadzący sprzedaż:
Warmiński Klub Rowerowy FAN (właściciel serwisu Superczas.pl)
10-145 Olsztyn, Ul. Morska 43
nr rejestru KRS: 0000223605 REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536
Kontakt: kontakt@superczas.pl
2. Opis procedury reklamacyjnej:
W razie jakichkolwiek nieprawidłowości przy wykorzystaniu systemu szybkich płatności internetowych Kupujący ma
prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty transakcji na adres email: kontakt@superczas.pl
3. Proces odstąpienia od umowy:
Nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
Dane do przelewu tradycyjnego:
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 „Swobodna 2022”
 W przypadku rezygnacji zawodnika opłata wpisowa nie podlega zwrotowi ani przepisaniu na innego zawodnika
 Wymagana jest znajomość regulaminu imprezy.
 Odbiór numerów startowych oraz chipów zwrotnych w dniu imprezy od godziny 08:00 w biurze zawodów.

V Świadczenia w ramach wpisowego:
 Numer startowy
 Medal pamiątkowy
 Pierwsze trzy osoby w każdej kat. OPEN Kobiety / Mężczyźni - bieg główny otrzymają okolicznościowe statuetki /
puchary ( kategoria OPEN nie pokrywa się z kat. wiekowymi )
 Przewidujemy podział na kat.
16 – 29 K i M
30 – 39 K i M
40 – 49 K i M

50 – 59 K i M
60 + K i M
 We wszystkich kategoriach wiekowych pierwsze trzy miejsca otrzymają okolicznościowe statuetki / puchary
 W klasyfikacji drużynowej pierwsze trzy drużyny otrzymają medale okolicznościowe (drużyna 4 osoby składa się z
dwóch kobiet i dwóch mężczyzn). Do klasyfikacji drużynowej brane są indywidualne czasy brutto dwóch najlepszych
zawodników i dwóch najlepszych zawodniczek zgłoszonych do drużyny .
 W klasyfikacji najlepszy Dobromieszczanin pierwsze trzy osoby OPEN Kobiety / Mężczyźni otrzymają
okolicznościowe statuetki . W tej kategorii mogą startować mieszkańcy Gminy Dobre Miasto.
 Specjalna nagroda za pobicie REKORDU TRASY 15 km ( Meble firmy DFM) w kategorii Kobiet i Mężczyzn
 Bufet na mecie oraz w trakcie biegu co około trzy kilometry: woda, napój izotoniczny
 Opieka ratowników medycznych.
 Dla zawodników dostępna będzie sauna znajdująca się na terenie imprezy
 Po zawodach przewidujemy losowanie nagród wśród zawodników
 Największą nagrodą jest satysfakcja z ukończenia extremalnie trudnej trasy 15 km (liczne strome podbiegi , duża
różnorodność podłoża : piach, leśne trakty, betonowe płyty, szutry, asfalt)
Aktualizacja 30.08.2022 r.:
12:00 – Biegi dla Dzieci (rejestracja obowiązkowa, udział bezpłatny, limit łączny 100 Uczestników)
Bieg Dzieci do 7 lat (rocznik 2015 i młodsi) 200 m
Bieg Dzieci 8-10 lat (roczniki 2014 - 2012) 400 m
Bieg Dzieci 11-13 lat (roczniki 2011 - 2009) 600 m
Bieg Dzieci 14-16 lat (roczniki 2008 - 2006) 800 m
Świadczenia w ramach wpisowego:


Numer startowy



Medal pamiątkowy



Pierwsze trzy osoby w klasyfikacji dziewcząt i chłopców otrzymają nagrody



Bieg bez pomiar czasu

VI Trasa, dystans, pomiar czasu:
Trasa 15 km wokół jeziora Limajno (jedno okrążenie ) oznakowana co 1 km.
Droga utwardzona, szuter – 90%, asfalt / betonowe płyty – 10%.
Trasa 5 km ( jedno okrążenie las nad jeziorem Limajno).
Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipów zwrotnych montowanych do obuwia.
Wszystkie klasyfikacje wyliczone będą wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera do przekroczenia linii mety.
Do wiadomości Uczestników podane będą również czasy netto czyli od faktycznego przekroczenia linii startu, do
przekroczenia linii mety.

VII Zasady rozgrywania imprezy:
 Impreza będzie się odbywała przy ograniczonym ruchu drogowym w związku z czym zawodnicy powinni stosować
się do przepisów ruchu drogowego i poleceń służb porządkowych.
 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

VIII Ochrona danych osobowych:
1. Dane osobowe Uczestników wydarzenia 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 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, ubezpieczenie, 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.

IX Postanowienia końcowe:
 Po rejestracji wykonanej przez zawodnika uznaje się, że zawodnik zapoznał się z regulaminem i zgadza się na jego
warunki.
 Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy. Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora .
 W razie pytań prosimy o kontakt : pozytywnidobremiasto@interia.pl lub tel. 604 509 506, 604 175 156

X Program minutowy:
Niedziela 11 września 2022 r.
08:00 – 09:30 Praca Biura Zawodów
09:45 – 10:00 Wspólna rozgrzewka
10:00 – Start 15 km
10:05 – Start Biegu 5 km
12:00 – Biegi Dzieci
13:00 – Dekoracja zawodników, losowanie nagród

