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Regulamin zawodów 
„I Bierutowski Bieg Miejski” 16 czerwca 2019 

 

 

 

I.    ORGANIZATORZY: 

 

− Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie, 

− Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa. 
 
 

II.   PARTNERZY BIEGU: 

 

− TerazBIERUTÓW 
 

 

III.  CEL: 

 

− Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu, 

− Propagowanie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, wśród 
dzieci i dorosłych, 

− Promocja miasta i gminy Bierutów oraz wydarzenia kulturalno-sportowego 
Jarmarku Bierutowskiego, 

− Wyłonienie zwycięzców biegu w poszczególnych kategoriach. 

 

     

IV. TERMIN I MIEJSCE: 

 

− Niedziela, 16 czerwca 2019, Rynek w Bierutowie. 

− Start, meta: Rynek w Bierutowie 

− Biuro zawodów: 

− Bieg Główny: Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Krasińskiego 3 

− Bieg dla Dzieci: Rynek w Bierutowie 
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V.   TRASY 

 
 Bieg główny – 4,5km 3x1,5km wokół starówki Bierutowa (asfalt, droga gruntowa, kostka brukowa) 

 Bieg dla Dzieci – 400m 
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VI.  HARMONOGRAM ZAWODÓW: 

 

 

• 11:00 -   Otwarcie biura zawodów, zapisy i weryfikacja zawodników, wydawanie   

•                 numerów startowych 

• 13:30 –  Bieg dla Dzieci na dystansie 400m 

• 14:00 –  Bieg Główny na dystansie: 4,5km i 1,5km 

• 15:20 –  Wręczanie pucharów dla zwycięzców Biegu Głównego 
 
 

VII.  ZAPISY - BIEG GŁÓWNY 

 
1. Bieg Główny:  limit dla zapisów elektronicznych wynosi 100 miejsc. 
2. Organizatorzy przewidują dodatkowe 50 miejsc dla osób, które zechcą zapisać się w dniu 

zawodów. Pula ta może być powiększona w razie nie wykorzystania limitu dla zapisów 
elektronicznych. Łącznie do wydania 150 numerów startowych. 

3. Zapisy dla Biegu Głównego odbywać się będą elektronicznie do 12 czerwca do godziny 24:00. 
4. W dniu zawodów zapisy odbywać się będą w Hali Sportowo-Widowiskowej w Bierutowie przy 

ul. Krasińskiego 3 od godziny 11:00 do 13:30. 
 

             Zapisy online na stronie datasport.pl pod adresem: 
 

             https://www.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4835 
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5. UWAGA! Przepisywanie numeru na inne osoby, lub przepisywanie się na inny dystans możliwe 
w dniu zawodów, w biurze zawodów! 

 
              
 

 

VIII.  ZAPISY – BIEG DLA DZIECI 

 
1. Zapisy dla Biegu Głównego odbywać się będą w dniu zawodów od godziny 11:00 do godziny 

13:15. 
2. Biuro zawodów Biegu dla Dzieci znajdować się będzie na bierutowskim rynku w okolicach 

startu biegu. 
 
 

 

 

 

 

 

IX.  OPŁATY STARTOWE: 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpisanie się na listę zawodników oraz opłacenie 

wpisowego.  
2. Bieg dla Dzieci jest BEZPŁATNY. 

3. Wpisowe dla uczestników Biegu Głównego wynosi: 
 

•  20zł 

 
4. Opłatę dokonujemy przelewem do dnia 12.06.2019  na konto Ośrodka Kultury i Sportu 

w Bierutowie: 
 

Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie, ul. Przyjaciół Żołnierza 14a, 56-420 Bierutów, 
Bank Spółdzielczy oddział Bierutów 

 

92 9584 1018 2002 0200 4239 0001  

 (tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, opłata  startowa  I Bierutowski Bieg Miejski) 
 

5. Opłaty startowej można dokonać w dniu zawodów. 
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     X.    WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

  
1. Każdy dorosły zawodnik zostanie wpisany na listę zawodników i zweryfikowany w biurze 

zawodów po przedstawieniu dowodu osobistego oraz po podpisaniu oświadczenia o zdolności 
do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095). (zał. nr 1) 

2. Osoby między 16 a 18 rokiem życia chcące wziąć udział w Biegu Głównym zostaną wpisane na 
listę zawodników po przedstawieniu w biurze zawodów oświadczenia o zdolności do udziału 
w biegu wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. (zał. nr 2) 

3. Niepełnoletni biorący udział w Biegu dla Dzieci zostaną wpisani na listę zawodników 
i zweryfikowani po przedstawieniu w biurze zawodów oświadczenia o zdolności do udziału 
w biegu wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. (zał. nr 
2) 

4. Każdy zawodnik po wpisaniu na listę otrzyma numer startowy. 
5. Numery startowe muszą być przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej. 
6. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez sędziów 

i obsługę zawodów. 
7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play w trakcie zawodów. 
8. Nie dostosowanie się do tych zasad (np. skrócenie trasy) powoduje dyskwalifikację zawodnika. 
9. Zabrania się startowania zawodników, którzy są po wpływem środków odurzających. 
10. Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych 
i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników 
informacji i ankiet dotyczących Biegu. 

11. Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem podanych danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu  
w Bierutowie, ul. Przyjaciół Żołnierza 14 a 56 420 Bierutów. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 
3) Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań OKiS w Bierutowie - 
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;  Ustawa o Działalności Kulturalnej. 
4) Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Podane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie  
z instrukcją kancelaryjną. 
6) Posiada Pani/Pan 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. 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne 

 
*RODO - Rozporządzenie 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. 
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XI.    MEDALE: 

 

 
1. Każdy uczestnik Biegu Głównego i Biegu dla Dzieci otrzyma okolicznościowy pamiątkowy 

medal. 
 

 

XII.   KLASYFIKACJE i PUCHARY: 

 
1. Organizatorzy zawodów przewidują klasyfikacje, puchary zwycięzców Biegu Głównego 

w określonych kategoriach. 
 

2. Bieg Główny na dystansie 4,5km: 
 

• kategoria OPEN podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn, 

• kategoria Nordic Walking  dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn 
 

3. Bieg Główny na dystansie 1,5km: 
 

• kategoria OPEN podium dla trójki najlepszych kobiet i mężczyzn, 
 

4. Klasyfikacje zwycięzców obliczana będzie wg czasów netto! 
5. Pomiar czasu jest elektroniczny. 

 
 

XIII.  PARKOWANIE POJAZDÓW I ORGANIZACJA 

RUCHU 

 

1. Organizatorzy biegu zapewniają parkowanie samochodów na parkingu przy Hali Sportowo-
Widowiskowej w Bierutowie na ul. Krasińskiego 3. 

2. Ze względu na organizowany bieg z ruchu kołowego zostaną wyłączone następujące odcinki 
ulic: 

• Bieg dla Dzieci – od godziny 13:15 do godziny 13:45 

− ul. Wrocławska od numeru 3 do 31, 

− ul. Emilii Platter, 

− ul. Oleśnicka, 

− Rynek. 
 

• Bieg Główny – od godziny 13:45 do godziny 15:00 

− ul. Mickiewicza od numeru 8 do 24, 

− ul. Kruszowicka, 

− ul. Wrocławska od numeru 48 do 25, 

− ul. Konopnicka, 

− ul. Kościelna, 

− ul. Zamkowa, 

− Rynek. 
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XIV.  UWAGI KOŃCOWE: 

 

 Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
2. Organizatorzy zapewniają na mecie wodę oraz płyn izotoniczny. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn takich jak 

zapewnienie prawidłowej organizacji biegu i przygotowań do niego. 
4. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, 

skradzione, uszkodzone lub zniszczone. 
6. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników imprezy na czas zawodów. 
7. Organizatorzy biegu zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów. 
8. Na wszystkich kluczowych zakrętach i rozwidleniach trasa będzie zabezpieczona. 
9. Organizatorzy biegu przewidują punkty z wodą na trasie biegu.  
10. Wszelkie informacje o przebiegu przygotowań do biegu oraz wyniki z biegu zostaną 

upublicznione na stronie Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie www.okiswbierutowie.pl oraz 
Bierutowskiej Grupy Biegowej www.bierutowskagrupabiegowa.pl. 

11. Każdy z uczestników imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
klasyfikacji i promocji imprezy. 

 

 

 

XV.   KONTAKT 

 
 

Telefony kontaktowe: 
Biuro OKiS: 71 314 64 71 

Hala Sportowo-Widowiskowa: 71 396 29 56 
e-mail:kontakt@okiswbierutowie.pl 

dyrektor@okiswbierutowie.pl 
 
 

Stowarzyszenie Bierutowska Grupa Biegowa 
ul. Kilińskiego 1, 56- 420 Bierutów 

e-mail: bierutowskagrupabiegowa@gmail.com 
Tel.: #Piotrek 606-862-57 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okiswbierutowie.pl/
http://www.bierutowskagrupabiegowa.pl/
mailto:dyrektor@okiswbierutowie.pl
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Załącznik nr 1 (dorośli) 

 

Oświadczenie o zdolności do udziału  

w I Bierutowskim Biegu Miejskim 

16 czerwca 2019 

 

Niniejszym oświadczam, 

 

................................................................................................................................................................ 

                                                        (imię i nazwisko, miejscowość) 

 

że jestem zdolny(a) do udziału w organizowanej imprezie sportowej I BIERUTOWSKI BIEG 

MIJESKI (16 czerwca 2019) oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestnictwa 

w biegu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami regulaminu oraz RODO i je akceptuję. 

Wyrażam zgodę na czynny udział w w/w imprezie i ponoszę za siebie pełną odpowiedzialność. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

 

 

                                                                                  ….…..............................…...................... 
                                                 (data, czytelny podpis) 
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Załącznik nr 2 (niepełnoletni) 

 

Oświadczenie o zdolności do udziału  

w I Bierutowskim Biegu Miejskim 

16 czerwca 2019 

 

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic * / opiekun* nieletniego/-j 

 

 

................................................................................................................................................................ 

                                      (imię i nazwisko dziecka, miejsce zamieszkania) 

 

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanej imprezie sportowej                                     

I BIERUTOWSKI BIEG MIJESKI (16 czerwca 2019)  oraz, że brak jest jakichkolwiek 

przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w biegu. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zapisami 

regulaminu oraz RODO i je akceptuję. Wyrażam   zgodę   na   jego   czynny   udział   w   w/w   

imprezie  i  ponoszę   za   nie   pełną odpowiedzialność. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach klasyfikacji i promocji imprezy. 

 

 

 

                                                                                  ….…..............................…...................... 

                                                                                 (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
* niepotrzebne skreślić 

 


