REGULAMIN
,,RAJD MAŁEGO PIECHURA ”
Tanowo – 12.06.2021 r.

I.

ORGANIZATOR
1. Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
ul. Roweckiego 50/8 , 72-010 Police
www.biegambolubiepolice.pl

II.

CEL IMPREZY
1. Popularyzacja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.
2. Promocja Programu Społecznik i KARR.
3. Promocja Gminy Police, Powiatu Polickiego oraz Pomorza Zachodniopomorskiego.
4. Promowanie aktywnego trybu spędzenia wolnego czasu jako formy biegu na
orientację.

III.

INFORMACJE
1. Impreza odbędzie się 12 - ego czerwca2021 roku w miejscowości Tanowo. Impreza
rozpocznie się o godz. 15:00 i zakończy o godz.19:00
2. Biuro Zawodów mieścić się będzie na polanie – współrzędne - 53.523729, 14.485169
3. KLASYFIKACJE : W ramach Rajdu Małego Piechura odbędą sie następujące
klasyfikacje.
a) Dzieci i Młodzież
- kategoria do lat 10
- kategoria od 10 do 15 lat
- kategoria od 15 – 19 lat
b) SŁUŻBY MUNDUROWE
- kategoria indywidualna dla Kobiet i Mężczyzn
- drużynowa ( pary mix 1 kobieta i 1 mężczyzna)
W kategorii mogą wziąć udział uczniowie klas mundurowych lub zawodnicy
aktualnie pracujący w służbie mundurowej ( Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż
Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei,
Służba Leśna , Straż Miejska, Służba Więzienna, BOR, ABW). Uczestnik
zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową lub odpowiednie
zaświadczenie.
Zawodnicy biorący udział w kategori SŁUŻBY MUNDUROWE – obowiązkowy start
w stroju mundurowym i muszą pokonać trasę wspólnie.
c) OPEN
- miejsca I - III wśród kobiet
- miejsca I - III wśród mężczyzn
d) RODZINNA – W tej kategorii zawodnicy( Rodziny ) pokonują wspólnie trasę.
- miejca I – III najlepszych rodzin

4. Udział w imprezie jest bezpłatny. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 10
czerwca 2021 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w
Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
5. Program Imprezy:
- 15:00 Otwarcie Biura Zawodów
- 16:00 Start pierwszych zawodników. Start uczestników odbywa się w interwale.
Listy startowe zostaną umieszczone na naszej stronie i fb dzień przed zawodami
oraz zostaną wywieszone w biurze zawodów w dniu imprezy.
- 19:00 Dekoracja Najlepszych Uczestników.
6. Pakiet startowy: mapa, numer startowy, wraz z agrafkami, herbata, kawa,
poczestunek na mecie.
7. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/rajd_malego_piechura
8. Podczas Imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.
9. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obostrzeń epidemiologicznych
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczących pandemii Covid-19.
10. W związku ze stanem pandemii COVID – 19 Organizator prosi zawodników o
zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą i innymi osobami oraz zakrywanie
ust i nosa za pomocą maseczki, chusty wielofunkcyjnej lub przyłbicy w takich
miejscach jak:
STREFA ZAWODÓW :
- biuro zawodów;
- miejsce wydawania i spożywania posiłków;
- strefa startu i mety w tym: wejście do strefy startu, linia mety;
- strefa bufetów, punktów kontrolno-odżywczych;
- miejsce ceremonii i dekoracji .
- W punktach strefy zawodów (biuro zawodów, start, punkty odżywcze, meta)
ustawione będą punkty do dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystanie.
11. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność
opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które
mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku
przeciwwskazań do udziału w Imprezie
12. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do
Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o
zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica
bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby
niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za
nią odpowiedzialność.
13. Dane uczestnika Imprezy mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych (w szczególności Rozporządzenia 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 sprawi swobodnego przepływy takich danych
oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE)) w celach :
- organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz
dekoracji (na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia
Imprezy);
- promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć (na okres 30 lat)

informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii
publicznej;
- ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych
Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami
związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
15. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
- dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych,
16. Administratorem Państwa danych jest Organizator.
17. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające
wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w
materiałach reklamowych Biegu i Organizatora (komunikat końcowy, plakat,
informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji,
wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
18. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
19. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do
jego przestrzegania.
20. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu
Biegu.

RAJD MAŁEGO PIECHURA !
Dodatkowe informacje dostępne:
W imieniu Organizatora:
Zbigniew Pokrzywiński
Tel: 518-362-444

