Regulamin Rozbiegane Mogilno
04.10.2020 (start 12:00)

CEL ZAWODÓW:
 popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
 promocja zdrowego trybu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 promocja powiatu mogileńskiego.

ORGANIZATOR:


Gmina Mogilno



Spółka Mogilno Sport,



P.W. Cubus Marcin Jaśkiewicz,



Mogileński Klub Lekkoatletyczny MKLa TLEN Mogilno

PARTNERZY:
 Ochotnicza Straż Pożarna Kwieciszewo;
 Zespół Szkół w Mogilnie;

TERMIN I MIEJSCE:
 04.10.2020r. godzina 12.00, Stadion w Mogilnie : START, META na stadionie tartanowym
(ul. Mickiewicza), biuro zawodów na hali widowiskowo- sportowej (ul. Grobla 1a )
 5 km start 12.15
 10 km start 12.00

DYSTANS I TRASA:

5 km ( 2,5km - nawrót )

Stadion Miejski w Mogilnie  ul. Padniewska  Stadion Miejski w Mogilnie

10 km ( 5km - nawrót )

Stadion Miejski w Mogilnie  Padniewko  Stadion Miejski w Mogilnie

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 10 km mają osoby pełnoletnie oraz osoby
w wieku 16- 18 lat, posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych;

 Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 5 km mają osoby pełnoletnie oraz osoby w
wieku 13- 18 lat, posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych;

 Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań do udziału w biegu długim lub własnoręczne złożenie podpisu pod
oświadczeniem do udziału w tym biegu na własną odpowiedzialność.

 Wszyscy zawodnicy startujący w III Biegu „Rozbiegane Mogilno” muszą zostać
zweryfikowani w biurze zawodów.

 Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty,
paszport, prawo jazdy lub legitymacja szkolna ) oraz dowód opłaty startowej.

 Zgłoszenie do udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu, którego
zobowiązuje się przestrzegać.
 Uczestnik Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
swojego wizerunku na potrzeby Biegu.

ZGŁOSZENIA:



Zgłoszenia do udziału w III biegu „Rozbiegane Mogilno” , w formie elektronicznej,
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie
internetowej https://www.e-gepard.eu/pl

 Zawodnik zobowiązany jest dokonać opłaty wpisowej za start w zawodach.
 Limit zawodników na 5 km -200 osób, 10 km- 200 osób.

POMIAR CZASU:



Pomiaru dokonuje ,,M.A. Team W Dobrej Formie" https://www.e-gepard.eu/pl

 Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez
numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu.
 Zawodnicy otrzymują również chip, który należy przymocować na pasku startowym lub na
bucie.
 Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru
czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu;
 Zabrania się modyfikacji chipa oraz numeru startowego, skutkować to może brakiem
odczytu z mat pomiarowych a w rezultacie brak umieszczenia w wynikach.
 Po ukończonym biegu należy zwrócić chip wolontariuszom lub do biura zawodów.
 Limit ukończenia biegu na 10 km- 1 godz. 40 min;
 Limit ukończenia biegu na 5 km- 55 min;
OPŁATY:
 Dla biegu na 5 km i 10 km: do 28 września 2020r. - 40zł;
 Po 28 września opłata wzrasta do – 55 zł.
Opłaty startowej należy dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznych
bezpośrednio po internetowej rejestracji:
PW CUBUS Marcin Jaśkiewicz
Padniewo 66, 88-300 Mogilno
NIP: 557-162-69-88
PKO Bank Polski

42 1020 1505 0000 0502 0206 3691
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:


Oficjalnym czasem w klasyfikacji jest czas netto;



W klasyfikacji końcowej Biegu wyróżnione zostaną kategorie:



OPEN mężczyzn i kobiet;
- najlepszy mogilnianin, najlepsza mogilnianka;
- indywidualne kategorie wiekowe mężczyzn i kobiet;
Kategorie wiekowe w kategorii kobiet i mężczyzn:
5 km – 16-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+ - kobiety
10 km – 16-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+ - kobiety
5 km – 16-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+ - mężczyźni
10 km – 16-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+ - mężczyźni.

NAGRODY:


Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal;



W kategorii OPEN- statuetki oraz nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca;



W kategoriach wiekowych- statuetki dla pierwszych 3 zawodników;



Nagrody nie dublują się – zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie są dekorowani w
kategoriach wiekowych.



Po ceremonii dekoracji, wśród zawodników którzy ukończyli Bieg, odbędzie się



losowanie nagród rzeczowych.

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY:
 Zapisy do biegów dzieciących i młodzieżowych w biurze zawodów w dniu biegu
od godz.9.00
 Dystanse dla poszczególnych roczników:
-Przedszkole rocznik 2017-2014 Dystans 100m – start 10.00
-Klasa 1-2 rocznik 2012-2013 Dystans 200 m- start 10.15
-Klasa 3-4 rocznik 2010-2011 Dystans 300 m – start 10.30
-Klasa 5-6 rocznik 2008-2009 Dystans 400 m – start 10.50
-Klasa 7-8 rocznik 2006-2007 Dystans 600 m – start 11.20
-Szkoła średnia rocznik 2005-2002 Dystans 800m – start 11.40
*na każdym dystansie najpierw startuje bieg dziewczat, następnie chłopców
*dekoracja pierwszej trójki zawodników po ukończeniu każdego biegu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę za wyjątkiem ogłoszenia na dzień 04.10.2020r., do
godziny 9.00, 3 stopnia zagrożenia meteorologicznego dla województwa kujawskopomorskiego (ewentualna informacja na FB- wydarzenie Biegu );
 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegów;
 Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwa w Biegu.
 Organizator zapewnia:
 Wodę i posiłek dla wszystkich startujących;
 Komunikat z wynikami po Biegu;
 Pomieszczenie do depozytu ( za cenne rzeczy pozostawione w depozycie, organizator nie
ponosi odpowiedzialności);
 Elektroniczny pomiar czasu;
 Pamiątkowy medal.
 Pakiet startowy : gadżet od organizatora, izotonik, baton

REKLAMACJE:
 Reklamacje można składać w biurze zawodów do 30 minut od ogłoszenia wyników

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja
2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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) PW CUBUS Marcin Jaśkiewicz, Padniewo 66, 88-300 Mogilno (zwany dalej „Administratorem”).
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym
do ich udostępnienia przez PW CUBUS Marcin Jaśkiewicz, Padniewo 66, 88-300 Mogilno, w celu zamieszczania
wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych,
internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych
wydawanych PW CUBUS Marcin Jaśkiewicz, Padniewo 66, 88-300 Mogilno. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest
wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np.
wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i
przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). Dane te są szczególnie chronione i
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację
uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili lub
SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za
zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu
biegu).
7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody
dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia
poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej

KONTAKT:
Adam Krasicki- 695 477 118
Marcin Jaśkiewicz- 693 200 640
POLUB WYDARZENIE NA FB:
III Bieg ROZBIEGANE MOGILNO:
https://www.facebook.com/events/314626196256968/

