REGULAMIN
BIEG GÓRSKI W PARKU ŚLĄSKIM – 26 KWIETNIA 2020 r.

I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest:
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.
Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów , Polska
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS: 0000169777; NIP: 627-001-21-63; REGON: 000150194,
oraz zespół Nonstop Adventure
II. TERMIN, MIEJSCE TRASA I POMIAR CZASU
1.

Bieg odbędzie się 26 kwietnia 2020 roku na terenie Parku Śląskiego.

2.

Start: godzina 11:00.

3.

Długości tras:
Trasa krótka: 5 km z przewyższeniem około 200 m. (1 pętla)
Trasa długa: 10 km z przewyższeniem około 400 m. (2 pętle)

4.

Trasa będzie oznaczona w terenie za pomocą strzałek i taśmy ostrzegawczej.

5.

Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

6.

Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 90 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy
nie dobiegną do mety do godz. 12:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

7.

Klasyfikacja zawodników odbywa się wg czasu netto, czyli od przekroczenia przez zawodnika linii startu.

8.

Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.

9.

Organizator zapewnia 1 punkt nawadniania dla trasy długiej zlokalizowany za 5 km trasy.

III. UCZESTNICTWO
1.

W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 25 kwietnia 2020 roku ukończą 16 lat. Osoby, które nie
ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów)
przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą
posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Warunkiem
dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na
własną odpowiedzialność w Biurze Zawodów (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

3.

Zawodnicy zobowiązani są do odbioru pakietu startowego osobiście.

4.

Możliwość odbioru pakietu startowego przez inną osobę jest możliwe wyłącznie po wypełnieniu
i podpisaniu jedynego akceptowalnego wzoru oświadczenia dostępnego na stronie www.bgps.pl

5.

Zawodnicy biorą udział w Biegu Górskim na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku
utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan
zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

6.

Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym
samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

7.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach
telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub)
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Biegu Górskiego.

8.

Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na
temat Biegu Górskiego.

9.

Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze zawodów działającym
w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w dniach:


25 kwietnia od godziny 8:00 do godziny 15:00,



w dniu zawodów, tj. 26 kwietnia, od godziny 08:00 do godziny 10:00.

Biuro Zawodów zlokalizowane będzie na Dużym Kręgu Tanecznym.

IV. ZGŁOSZENIA, KLASYFIKACJA I PAKIET STARTOWY
1.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:

https://sts-live.pl/ParkSlaski/
2.

Limit uczestników w biegu wynosi 700 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia
zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.

3.

Wysokość opłaty startowej dla Biegu Górskiego:
a)

uiszczona do dnia 15.04.2020r: 59 zł.

b) uiszczona w Biurze Zawodów w dniach 25 i 26.04.2020r.: 70 zł.
4.

Opłatę startową należy uiścić poprzez formularz zgłoszeniowy (płatność online) w trakcie zapisu, lub
w Biurze zwodów, tj. w dniach 25-26.04.2020r - płatność gotówką.

5.

Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.

6.

Organizator przewiduje możliwość przepisania pakietu startowego na innego uczestnika biegu, jednak nie
później niż do dnia 15.04.2020 r. Opłata manipulacyjna za przepisanie pakietu na innego uczestnika
wynosi 10 zł brutto i wymaga zgłoszenia mailowego biegi@parkslaski.pl w tytule „Cesja pakietu
startowego”.

7.

W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania
płatności (mailowo: biegi@parkslaski.pl) lub zaznaczyć prośbę w systemie rejestracyjnym.

8.

Ze względu na zmianę regulacji prawnych chęć otrzymania faktury należy zgłosić w momencie
rejestracji/zapisu na bieg w systemie on-line. Fakt ten należy także zgłosić niezwłocznie organizatorowi
drogą mailową wraz z podaniem pełnych danych do jej wystawienia (mail: biegi@parkslaski.pl). W
przypadku braku zgłoszenia na etapie rejestracji i płatności zawodnika, nie ma możliwości wystawienia
faktury do wcześniej wystawionego paragonu (np. po kilku dniach).

9.

Osoby o orzeczonej niepełnosprawności zwolnione są z opłaty startowej i są zobowiązane do przesłania
skanu orzeczenia na adres biegi@parkslaski.pl w dniu rejestracji.

10. W ramach opłaty startowej za Bieg Górski uczestnik otrzymuje:
a)

numer startowy, agrafki;

b) chip do pomiaru czasu;
c)

pamiątkowy medal na mecie biegu;

d) napój na mecie biegu;
e)

pakiet regeneracyjny na mecie biegu.

11. Podczas Biegu Górskiego w Parku Śląskim będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a)

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn na trasie długiej 10 km

b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn na trasie krótkiej 5 km
c)

Klasyfikacje wiekowe mężczyzn na każdej trasie:
- 16-29 lat,
- 30-39 lat,
- 40-49 lat,
- 50+

d) Klasyfikacje wiekowe kobiet na każdej trasie:
- 16-29 lat,
- 30-39 lat,
- 40-49 lat,
- 50+
e) Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniane przy ustalaniu kolejności
w klasyfikacjach wiekowych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
13. Pierwsze 3 osoby w klasyfikacjach generalnych zostaną nagrodzone statuetką oraz nagrodą rzeczową.
Zwycięzcy kategorii wiekowych zostaną nagrodzeni statuetkami.

14. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 24 godzin po zakończeniu biegu na stronie
internetowej: www.bgps.pl oraz www.parkslaski.pl
V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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)

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S. A.

w Chorzowie informuje, iż:
a) Administratorem

danych osobowych uczestników biegu jest Wojewódzki Park Kultury

i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S. A. w Chorzowie, al. Różana 2, 41-501 Chorzów,
e-mail park@parkslaski.pl, tel./faks: 32 793 70 08, /32 790 53 76,
b) Kontakt z Administratorem pisemnie lub e-mailowo na adres wymieniony w punkcie a),
c) Dane osobowe zawodników przetwarzane będą na potrzeby organizowanego przez Spółkę
wydarzenia, jak również w zakresie działań promocyjnych oraz marketingowych Parku
Śląskiego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (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),
d) Odbiorcami danych osobowych zawodników będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
e) Dane osobowe zawodników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Spółce,
f)

Zawodnik posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie,

g) Zawodnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania Spółki
w zakresie ochrony danych osobowych,
h) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie
może skutkować odmową udziału w wydarzeniu, o którym mowa w pkt c), a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe. Numer powinien być widoczny,
zamocowany na koszulce lub pasku. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru
startowego (w części lub całości).

2.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.

Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

4.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,

wynikające

z winy uczestników biegu. Niemniej, Organizator zapewnia profesjonalną obsługę medyczną zarówno na
trasie jak i na mecie biegu.
6.

Organizator zapewnia przebieralnie bez natrysków.

7.

Organizator zapewnia depozyt.

8.

Organizator zapewnia sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcie uczestnika z trasy biegu z przyczyn
medycznych stwierdzonych przez obsługę medyczną biegu.

9.

Organizator zastrzega, że nie ma możliwości zwrotu wpisowego po dokonaniu opłaty przez zawodnika.

10. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
11. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:
a)

mail: biegi@parkslaski.pl

b) Marek Woźniczka telefon: 697 334 750 mail: mw@wozniczka.com

Zapraszamy do udziału.

