REGULAMIN
KŁOBUK-CROSSBRUK Lidzbark Warmiński
NOCNY BIEG
I ORGANIZATOR
1. Organizatorem Nocnego Biegu KŁOBUK-CROSSBRUK Lidzbark
Warmiński jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim ul.
Bartoszycka 24; 11-100 Lidzbark Warmiński osirlwarm@gmail.com
2. Współorganizatorem jest KLUB BIEGACZA w Lidzbarku Warmińskim
3. Patronat Generalny – Burmistrz Miasta Jacek Wiśniowski
4. Sponsor Strategiczny – CROSSBRUK
5. Partner techniczny – Stowarzyszenie WKR FAN – właściciel serwisu
Superczas.pl, odpowiedzialny za płatności internetowe, system zapisów i
pomiar czasu
II TERMIN I MIEJSCE
1. Termin: Sobota 24.09.2022 r. Start: 20:00
Biuro zawodów będzie pracować w godzinach 17:00 – 19:00.
2. Dystans – 5 km, limit czasu: 60 minut.
3. Start i meta oraz Biuro Zawodów: Stadion Miejski im. Henryka Wobalisa w
Lidzbarku Warmińskim, trasa szutrowa.
III UCZESTNICY
1. Wszyscy zawodnicy muszą być zarejestrowani przez formularz
elektroniczny, muszą uiścić opłatę rejestracyjną i odebrać pakiet w biurze
zawodów, gdzie odbiorą numery startowe
IV ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.superczas.pl do godz. 23:59
we wtorek 20 września 2022 r.
2. Limit uczestników 100 opłaconych osób. W przypadku wypełnienia limitu
zapisy zostaną zamknięte. W miarę dostępności miejsc będzie możliwość
zgłoszenia się do biegu bezpośrednio w biurze zawodów.
3. Każdy zawodnik, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił
opłatę, winien zgłosić się do biura zawodów otrzyma pakiet startowy,

numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej
oraz chip.
4. Warunkiem dopuszczenia do biegu zawodnika od 16 do 18 roku życia
będzie złożenie podpisu przez rodzica bądź opiekuna prawnego pod
oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału biegu
5. Opłata startowa jest równa 39 zł
6. 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 „Bieg Nocny 2022”
V UWAGI OGÓLNE
7. Uczestnicy biegu - poruszają się tylko po wyznaczonej, oznakowanej i
zabezpieczonej trasie.
8. Zabrania się udziału w biegu w stanie: po użyciu alkoholu, stanie
nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających i dopingujących.
9. Uczestnicy biegu - podporządkowują się poleceniom: Sędziów Zawodów,
Służby Porządkowej Organizatora, Lekarzom/Ratownikom Zabezpieczenia
Ratowniczo-Medycznego
VI KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn- OPEN
2. Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn (o przynależności do kategorii
wiekowej decyduje rok urodzenia)

16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60+
3. Najpiękniej oświetlona zawodniczka oraz zawodnik
VII NAGRODY
Dla wszystkich Uczestników na mecie - pamiątkowe medale.
1.Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
I miejsce - 500zł oraz statuetka
II miejsce – 400zł oraz statuetka
III miejsce – 300zł oraz statuetka
2. klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn
I miejsce – nagroda rzeczowa oraz statuetka
II miejsce – nagroda rzeczowa oraz statuetka
III Miejsce – nagroda rzeczowa oraz statuetka
Wszystkie klasyfikacje Uczestników będą prowadzone na podstawie
indywidualnych czasów brutto, liczonych od strzału startera do
przekroczenia linii mety. Indywidualne czasy netto (od przekroczenia linii
startu do przekroczenia linii mety) będą podane do wiadomości Uczestników.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej będą nagradzani w
kategoriach wiekowych (nagrody mogą się dublować).
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE










Numery startowe rozdawane będą w miejscu startu.
Zawodników obowiązuje strój sportowy.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (niepełnoletnie osoby
startują na odpowiedzialność opiekuna prawnego).
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów sportowych,
przebieralnię i szatnię depozytową, wodę mineralną oraz posiłek
regeneracyjny po biegu dla wszystkich uczestników biegu.
Za rzeczy pozostawione bez opieki, organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów i jego
przestrzeganie.
Biegami kieruje Sędzia Główny zawodów.
Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do Sędziego Głównego po
wpłaceniu kaucji w wysokości 100zł. W przypadku skargi




nieuzasadnionej, kaucja nie podlega zwrotowi i będzie wpłacona na cele
charytatywne.
Weryfikacja tożsamości zawodnika nastąpi za okazaniem dokumentów
tożsamości ze zdjęciem.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu oraz prawo do odwołania lub przerwania biegów.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane
osobowe
Uczestników
KŁOBUK-CROSSBRUK
Lidzbark
Warmiński 2022 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.
19.07.2022 Organizatorzy

