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I. GŁÓWNY ORGANIZATOR

Klub Biegacza JuRUNd Szczytno – dyrektor Biegu Józef Zdunek

Patronat nad imprez   obj ł : Wójt Gminy Szczytno Pan Sławomir Wojciechowskią ą
Współorganizatorzy: Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Szczytnie, Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie oraz

Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie

II. CEL

Propagowanie biegania jako zdrowego trybu  życia. Promocja powiatu szczycieńskiego i jego
walorów, integracja społeczności lokalnej. Promocja ekologii i przyrody Warmii i Mazur.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2015 roku (niedziela).

2. Start  biegu  nastąpi  o  godzinie  11:00  z  terenu  Gospodarstwa  Agroturystycznego
w Olszynach  nr 102  http://www.urlopwsiodle.pl/. 

3. Meta biegu będzie usytuowana w miejscu startu.

4. Długość trasy biegu wynosi 10 km (trasa nie posiada atestu PZLA).

5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.



Dokonywany przez Sportowy Pomiar Czasu -  superczas.pl

6. Trasa będzie posiadała oznaczenie co każdy kilometr.

7. Mapa  trasy  znajduje  się pod  tym  linkiem:
www.facebook.com/732798570142558/photos/pcb.810509585704789/81050814570493
3/?type=1&theater

8.  Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 90 minut.

9. Na 5 km trasy usytuowany będzie punkt nawadniania oraz punkt kontrolny.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16
lat (07 czerwca 2015 r.) oraz dostarczy pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego, który w
imieniu  osoby  niepełnoletniej  złoży wymagane  oświadczenia  w biurze  zawodów.  Zawodnicy
niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z rodzicem / opiekunem prawnym.

2. Limit  uczestników  biegu  wynosi:  250  miejsc.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się  limitu zgłoszeń.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu  muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, które
będzie  się mieścić na  terenie  Gospodarstwa  Agroturystycznego  w  Olszynach  102.  Biuro
będzie  czynne  08:30-  10:30–  odbiór  pakietów  dla  osób  zgłoszonych  przez  formularz
internetowy. W przypadku nieodebrania pakietów startowych przez osoby zgłoszone poprzez
formularz  internetowy  do  godziny  10.30  zgłoszenia  zostaną anulowane,  a  zwolniona  pula
pakietów będzie przekazana do ponownego  wykorzystania.  Godzina  10.30  -  10.45  –
przyjmowanie zgłoszeń  na nieodebrane pakiety startowe.

4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą  posiadać  dokument ze zdjęciem celem weryfikacji
danych osobowych oraz wieku.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia
o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

6. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej: www.superczas.pl

http://www.superczas.pl/
http://www.facebook.com/732798570142558/photos/pcb.810509585704789/810508145704933/?type=1&theater
http://www.facebook.com/732798570142558/photos/pcb.810509585704789/810508145704933/?type=1&theater


2. Zgłoszenia  on-line  będą przyjmowane  do  dnia  03.06.2015  W  dniu  7  czerwca  dokonanie
rejestracji będzie możliwe tylko w biurze zawodów.

3. W biegu obowiązuje opłata startowa w wysokości 30 zł. W dniu biegu 40 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto: 

Bank Millenium 46 1160 2202 0000 0002 0051  5175 w tytule prosimy o podanie
Nazwiska i Imienia oraz dopisku I Szczycienska Dycha Jurunda.

4. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:

 numer startowy wraz z czterema agrafkami

 pamiątkową koszulkę 

 0,5 l butelkę napoju izotonicznego

 kupon na posiłek regeneracyjny

 materiały promocyjne

 medal (na mecie).

VI. KLASYFIKACJA

1. Generalna kobiet i mężczyzn

2. W kategoriach wiekowych kobiet i męzczyzn

 K/M -20 16-25 lat 

 K/M -30 26-39 lat 

 K/M -40 40-49 lat 

 K/M -50 50-59 lat

 K/M -60+ 60 lat i starsze

VII. NAGRODY



1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet oraz mężczyzn w biegu głównym
otrzymują nagrody finansowe (Wysokość nagród jest podana w kwocie brutto). Odpowiednio
300/200/ 100 złotych.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych kobiet oraz mężczyzn otrzymają statuetki.

3. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.

4. Wśród wszystkich uczestników biegu ,po jego zakończeniu  rozlosujemy atrakcyjne nagrody
rzeczowe.  Nastąpi  to  po  ogłoszeniu  wyników i  wręczeniu  nagród  indywidualnych.  Nagrody
rzeczowe nie podlegaj  wymianie na ekwiwalent pieni nyą ęż

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane  osobowe  uczestników  Biegu  będą przetwarzane  w  celach  przeprowadzenia  Biegu  ,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie  danych,  o  których  mowa  w  ustępie  1  niniejszego  paragrafu  w  związku
z udziałem w Biegu obejmuje także publikację  imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości,  w  której  zamieszkuje  -  w  każdy  sposób,  w  jaki  publikowany  lub
rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu .

6. Wszystkie  informacje  dotyczące  uczestników  uzyskane  przez  organizatora  i  zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r,
dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie  będzie  ujawniał  tych  informacji  żadnym
osobom trzecim.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE



1. Reklamacje  dotyczące  spraw  związanych  z  Biegiem   należy  składać na  piśmie  wraz
z  uzasadnieniem  do  Organizatora  na  adres:  Klub  Biegacza  Jurund  Szwedzka  2  a  12-100
Szczytno z dopiskiem Bieg - Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia
biegu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu  nie
będą rozpatrywane.

3.  Reklamacje dotyczące Biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu będzie ostateczna.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu  obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu,  na
wysokości klatki piersiowej lub na pasie do numeru pod karą dyskwalifikacji.

3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

9. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.


