Gminny Ośrodek Kulyury Sportu i Rekreacji w Pawłowie
Pawłów 45, 27-225 Pawłów
tel. 41 272 18 78, kom. 608078511
e-mail: kultura@pawlow.pl
http://goksir.pawlow.pl

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus
Pawłów 45, 27-225 Pawłów
tel. 41 272 18 78, kom. 505 678 692
e-mail: biuro@sgpp.org.pl
http://www.sgpp.org.pl

REGULAMIN
IV WOJEWÓDZKI BIEG SZERZAWSKI
Pawłów – gmina Pawłów, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie
09 czerwiec 2019 r. – niedziela

I.

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Pawłów 45, 27-225 Pawłów

II.

WSPÓŁORGANIZATOR
Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów
Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus, Pawłów 45, 27-225 Pawłów

III.

PARTNERZY
Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice
Lokalny Klub Biegacza Rudnik
Ochotnicza Straż Pożarna z Pawłowa
Ochotnicza Straż Pożarna z Brzezia
Ochotnicza Straż Pożarna z Kałkowa

1.
2.
3.
4.
5.

IV.
CELE
1. Upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych biegania jako najtańszej
i ogólnodostępnej formy rekreacji.
2. Promocja zdrowego stylu życia.
3. Integracja pokoleń mieszkańców wsi.
4. Promocja wsi i okolic z uwzględnieniem różnorodnych możliwości podejmowania
aktywności fizycznej jakie zapewniają.
5. Upowszechnianie wolontariatu sportowego wśród młodzieży.
V.
TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 9 czerwca 2019 r. w Szerzawach.
2. Start i meta zawodów umiejscowione zostaną na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w
Szerzawach, a główna trasa biegu odbywać się będzie po drodze wojewódzkiej nr 752 oraz
drogach gminnych.
3. Bieg główny odbędzie się na dystansie 6000 m.
4. Biuro zawodów znajdować się będzie przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Szerzawach.
5. Dokładana trasa biegu dostępna będzie na stronach: https://goskir.pawlow.pl i
https://sgpp.org.pl.
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VI.

BIEGI
W ramach IV Wojewódzkiego Biegu Szerzawskiego przeprowadzone zostaną następujące
biegi/marsze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m
Klasy 0-2, chłopcy, dystans: 300 m
Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m
Klasy 3-4, chłopcy, dystans: 500 m
Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m
Klasy 5-6, chłopcy, dystans: 800 m
Klasy 7-8, dziewczyny, dystans: 1500 m
Klasy 7-8, chłopcy, dystans: 1500 m
Szkoły średnie, chłopcy, dystans: 1800 m
Szkoły średnie, dziewczyny, dystans: 1800 m
Bieg Główny, kobiety, dystans: 6000 m.
Bieg Główny, mężczyźni, dystans: 6000 m.
Marsz Nordic Walking, kobiety, dystans 6000 m.
Marsz Nordic Walking, mężczyźni, dystans 6000 m.

VII. PROGRAM IMPREZY
09.00 – otwarcie biura zawodów;
11.00 – rozpoczęcie biegów dla poszczególnych kategorii wiekowych;
11:45 – marsz Nordic Walking;
13:00 – Bieg Główny;
15.00 – zakończenie biegów;
15.00 – 15.30 – wręczenie nagród.
VIII. ZAPISY, OPŁATY I GODZINY PRACY BIURA ZAWODÓW
1. Obowiązuje elektroniczna rejestracja. Rejestracja prowadzona jest poprzez stronę
https://timekeeper.pl/zawody/. Bezpośrednie linki do formularza rejestracyjnego
znajdują się na stronach: https://goksir.pawlow.pl oraz https://sgpp.org.pl.
2. Udział w IV Wojewódzkim Biegu Szerzawskim jest BEZPŁATNY.
3. Godziny pracy biura zawodów:
• 9:00 – 10:45 - odbiór pakietów dla dzieci i młodzieży,
• 11:00 – 12:15 - odbiór pakietów dla Biegu Głównego i Nordic Walking.
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4. Obowiązuje limit 250 uczestników.
IX.

X.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Osoby, które nie ukończyły 18 lat są zobowiązane dostarczyć pisemną zgodne opiekuna
na udział w biegu. W biegach dla dzieci i młodzieży nie ma limitów wiekowych,
występuje podział uczęszczania do klas.
2. W biegu głównym oraz marszu Nordic Walking mogą uczestniczyć osoby, które w dniu
zawodów mają ukończone 16 lat.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie własnoręczne podpisanie
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania tego typu
aktywności, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
4. Każdy zawodnik Biegu Głównego oraz Marszu Nordic Walking otrzyma pakiet
startowy, w którym znajdą się: numer startowy z czterema agrafkami, chip zwrotny oraz
możliwość skorzystania z posiłków, napojów oraz medal.
5. Każdy zawodnik biegów dla dzieci i młodzieży otrzyma pakiet startowy, w którym
znajdą się: numer startowy z czterema agrafkami, możliwość skorzystania z posiłków,
napojów oraz medal.
6. Numer startowy należy przypiąć z przodu do odzieży, tak by przez cały czas biegu
pozostawał on widoczny.
7. Uczestnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony mogą zostać zdyskwalifikowani.
8. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzinę 10 minut, w marszu 1
godzinę 30 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani
są do zejścia z trasy.
9. Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających zostaną
niezwłocznie zdyskwalifikowani jako propagujący zachowania sprzeczne z ideami
zawodów.
10. W zawodach obowiązują przepisy PZLA.
11. Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy „Time Keeper Piotr Jemioło" z
wykorzystaniem zwrotnych chipów, chipy wraz z numerem startowym wydawane będą
przy weryfikacji w BIURZE ZAWODÓW, każdy uczestnik zobowiązany jest do
zwrotu chipa niezwłocznie po biegu.
NAGRODY
Zdobywcy miejsc na podium we wszystkich kategoriach otrzymają puchary bądź
nagrody rzeczowe.
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XI.

ZABEZPIECZENIE IMPREZY
1. Impreza będzie zabezpieczona przez policję, karetkę, strażaków OSP Brzezie oraz
wolontariuszy.
2. Droga wojewódzka zostanie wyłączona z ruchu w godzinach od godz. 11:00 do 15.00.
3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb mundurowych
zabezpieczających trasę oraz organizatorów biegu w zakresie poruszania się i
przebywania w miejscu zawodów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb biegu oraz
rozpowszechnienie swojego wizerunku na materiałach filmowych oraz zdjęciowych
z wydarzenia.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
4. IV Wojewódzki Bieg Szerzawski, odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w czasie trwania
imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu bez podawania przyczyn.
XIII.

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator – Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie oraz współorganizator - Stowarzyszenie
Gmina Pawłów Plus.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (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) (zwanym dalej:
„Rozporządzenie”) informujemy, iż będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z
przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pawłowie, Pawłów 45, 27-225 Pawłów.
2. Telefoniczny kontakt 41 272 16 85 lub adres e-mail: kultura@pawlow.pl
3. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, kraj,
miejscowość, klub, e-mail, telefon.
4. Dane osobowe gromadzone są podczas rejestracji uczestnika na biegi.
5. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Pawłowie przetwarza dane osobowe w następujących celach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umieszczenia danych systemie uczestników IV Wojewódzkiego Biegu Szerzawskiego;
przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
przygotowania i wydania pakietów startowych;
przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej
https://timekeeper.pl/;
rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;
przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i wywieszenia list w
Biurze Zawodów;
umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej
https://timekeeper.pl, https://goksir.pawlow.pl oraz https://sgpp.org.pl;
umieszczenia danych na listach osób do dekoracji pucharowej;
udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze
Zawodów;

6. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, przez który rozumieć należy organizację
wydarzenia IV Wojewódzkiego Biegu Szerzawskiego.
7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane osobowe
mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
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Odbiorcami danych mogą być:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie;
podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący
numery startowe;
podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący
listy z wynikami poszczególnych biegów;
współorganizatorzy Biegu oraz partnerzy Biegu;
wolontariusze Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus;
firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i
Rekreacji w Pawłowie przy organizacji Biegu;
pozostali uczestnicy Biegu;
użytkownicy stron internetowych https://timekeeper.pl, https://goksir.pawlow.pl oraz
https://sgpp.org.pl,
użytkownicy fanpagów Facebook organizatora, współorganizatorów i partnerów Biegu.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 5
celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 5 lit. a, do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
10. W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie
danych osobowych, przysługuje:
•
•
•
•
•

prawo dostępu do treści danych;
prawo do sprostowania danych;
prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Pawłowie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w IV
Wojewódzkiego Biegu Szerzawskiego.
13. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie nie będzie przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy)
lub do organizacji międzynarodowych.
14. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Maciejem Bidzińskim, e-mail: kultura@pawlow.pl.
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ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA
W IV WOJEWÓDZKI BIEG SZERZAWSKI – BIEGAJ Z PLUSEM
BIEG GŁÓWNY 6 KM/ BIEGI DLA DZIECI/NORDIC WALKING (niepotrzebne skreślić)

…................................................................................................................................................................
nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego); tel. kontaktowy

…...............................................................................................................................................................
pesel rodzica / opiekuna

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
….......................................................................................................................................................
nazwisko, imię dziecka; data urodzenia dziecka
w IV Wojewódzki Bieg Szerzawski – Bieg główny / Biegi dla dzieci / Nordic Walking*
(niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu, oraz że jego udział
w biegu odbywa się za moją wiedzą i odpowiedzialnością. Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia
dziecka zgłoszonego do biegu brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą
utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w zawodach.
Oświadczam, że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie zdrowotne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu
rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia biegu, zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka w materiałach informacyjnych dotyczących biegu.

…........................................................................................................
data i podpis
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