REGULAMIN
„Bieg Pokoleń”
Bobrówka, 12 czerwca 2016 roku
Organizatorzy

- Gmina Ostrów Lubelski
- Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”

Patronat honorowy

- Wojewoda Lubelski

I. CEL ZAWODÓW:
1. Upamiętnienie czynu zbrojnego 27 Wołyńskiej Dywizji AK
2. Promowanie walorów krajoznawczo - turystycznych Lasów Parczewskich
3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruch
4. Promocja zdrowego stylu życia

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY
1. Bieg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2016 r.
2. Start i meta biegu: okolice wiaty turystycznej nad Bobrówką
3. Godzina rozpoczęcia biegu: 13.30.
4. Bieg jest częścią imprezy „Spotkanie Pokoleń”
III. TRASA, DYSTANSE
1. Trasa będzie przebiegać:
 bieg na dystansie 3000m bez podziału na kategorie wiekowe, mający charakter
wycieczki biegowej bez rywalizacji. Trasa okrężna ścieżką dydaktyczną wokół
rozlewiska rzeki Bobrówka.
IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 5 czerwca drogą elektroniczną na adres

edichmielarz@wp.pl przesyłając dane: nazwisko imię, rok urodzenia, szkoła lub
miejsce zamieszkania, sugerowany rozmiar koszulki (dziecięcy, S, M, L, XL).
2. Lista

startowa zostanie zamieszczona na stronach internetowych:
www.lgdparczew.pl i Gminy Ostrów Lubelski www.ostrowlubelski.pl.

LGD

3. Pamiątkowe koszulki odbierać można w dniu 12 czerwca 2016r. w godzinach pracy
biura zawodów 12.30-13.30 (polana nad Bobrówką)
V. NAGRDY
1. Pamiątkowe koszulki i medale za ukończenie biegu dla pierwszych 100
zgłoszonych uczestników.

V. UCZESTNICTWO
1.

Wszyscy zawodnicy, odbierający koszulki w biurze zawodów, są zobowiązani do
złożenia podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w biegu i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.

Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że
bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

3.

Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

4.

Zawodnicy zobowiązują się do startu w otrzymanej koszulce.

VI. OPŁATY
Nie przewiduje się opłaty startowej od zawodników.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane wyłącznie w celach
przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników biegów 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).
3. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, w związku z udziałem w zawodach
obejmuje także publikację wizerunku (zdjęcia, film), imienia i nazwiska uczestnika
wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości zamieszkania - 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 zawodach.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do koordynatora biegu tel. 503 080 652 Mirosław Chmielarz, e-mail:

edichmielarz@wp.pl, Biuro LGD „Jagiellońska Przystań” 83 354 73 74 pn – pt 7.30 15.30.
2. Uczestnicy biegu będą ubezpieczeni (NNW).
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
5. Po biegu ognisko, oraz wojskowa grochówka i bigos.
6. Mapki biegu, mapki dojazdu oraz plan całej imprezy „Spotkanie Pokoleń”
zostanie umieszczony na stronach internetowych podanych w pk. IV/2

