„BIEG RAZEM PRZECIW PRZEMOCY”
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu i marszu nordic walking jest: Stowarzyszenie Czeladź Biega.
2. Współorganizatorem biegu i marszu jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi.
II. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz nordic walking jako zdrowej i prostej formy sportu i
wypoczynku.
2. Promocja miasta oraz pokazanie walorów rekreacyjnych Czeladzi.
III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Bieg i marsz odbędzie się 26 listopada 2022 roku w rejonie kompleksu leśno-parkowego Hieronim.
2. Start: godzina 11:00. Miejsce startu: Centrum usług społecznościowych i aktywności lokalnej Saturn.
Dokładny adres 41-250 Czeladź ul. Dehnelów 45.
3. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie w się w dniu imprezy tj. 26
listopada w godzinach od 09:00 do 10:30 w biurze zawodów zlokalizowanych w okolicy miejsca startu.
4. Długość trasy: bieg ok 5 km oraz nordic walking ok 5 km.
5. Trasa biegu będzie wytyczona przy pomocy biało czerwonych taśm i oznaczeń „trasa biegu”. Na
trasie można spodziewać się wolontariuszy którzy będą sprawdzać czy zawodnicy nie skracają trasy.
Zawodnik skracający trasę zostanie zdyskwalifikowany.
6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 60 minut dla biegu oraz nordic
walking.
IV. UCZESTNICTWO
1. W biegu/marszu prawo startu mają osoby, które do dnia 1 listopada 2022 roku ukończą 18 lat.
Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu/marszu pod warunkiem podpisania
oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na
odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
Zawodnicy poniżej 16 roku życia mogą wystartować tylko w asyście rodzica lub opiekuna.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy
muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 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). Zawodnicy są zobowiązani do odbioru pakietu
startowego osobiście lub poprzez upoważnienie które musi obejmować pełne dane wymagane przy
rejestracji startującego jak i pełne dane osoby odbierającej pakiet.
3. Zawodnicy biorą udział w biegu/marszu 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/marszu wyłącznie osoby
posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w
zawodach.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną

akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku w tym na zamieszczenie
ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, klub) w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji
na temat organizowanych przez siebie zawodów.
7. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje
dyskwalifikację.

V. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza w postaci elektronicznej.
Link do zapisów będzie udostępniony na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram,
portale branżowe oraz na stronie internetowej organizatora. Zapisy odbywać będą się poprzez
formularz zapisów w internecie.
2. Limit zawodników wynosi 200 osób (w sumie dla biegu oraz nordic walking).
3. Organizator nie dopuszcza możliwość zwiększenia limitu zawodników. Z chwilą przekroczenia
pierwotnego limitu (200 osób) zapisy internetowe zostaną wstrzymane w momencie zarejestrowania i
opłacenia przez 200 osób. Decyduje wpływ wpisowego na konto.
4. Wpisowe wynosi 20 zł i wpłacane jest bezpośrednio na konto organizatora. Dane do przelewu to:
Stowarzyszenie Czeladź Biega. Bank BNP PARIBAS. Numer konta: 18 1600 1462 1833 4558 1000
0001.
5. Płatność wpisowego w terminie do 23 listopada 2022 lub do wyczerpania limitu zawodników.
6. Wpisowe w całości trafi na wybrany cel charytatywny. W tym roku jest to: Doposażenie w pomoce
dydaktyczne „Komnaty tajemnic – bez barier” dla dzieci wymagających wsparcia i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi.
7. Opłata startowa obejmuje: numer startowy, posiłek regeneracyjny po biegu, pamiątkowy medal
wręczany po przekroczeniu linii mety.
8. Nie odebrane pakiety startowe nie będą wysyłane i nie ma możliwości odebrania ich w późniejszym
terminie.
9. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, nie będą miały możliwości udziału w biegu ze
względu na trudność trasy.
VI. KLASYFIKACJE
1. Z uwagi na charakter biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu i nie będzie żadnych klasyfikacji.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane powierzane Organizatorowi przez uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Dane są przetwarzane w celu sprawnego przeprowadzenia imprezy tj. rejestracja uczestników,
prezentacja listy startowej, informacjach marketingowych oraz promocyjnych Organizatora,
statystycznym Organizatora.
3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści jego danych osobowych oraz ich ewentualnego
poprawienia.
4. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Czeladź Biega.

5. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne jednak konieczne do przeprowadzenia
imprezy.
6. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do sprawnego przeprowadzenia
imprezy.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z
winy uczestników biegu.
5. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków.
6. Organizator zapewnia depozyt jednak nie odpowiada za rzeczy pozostawione w depozycie lub
zagubione podczas zawodów.
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
8. Organizator może zdyskwalifikować zawodnika Nordic Walking, który podczas zawodów chodzi
nieprawidłową techniką. Nie dopuszcza się podbiegania – na trasie będą ustawieni obserwatorzy.
9. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:
Koordynator biegu – Łukasz Nowak tel: 509934590 adres email: lnowak@czeladzbiega.pl

