II Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie
Regulamin Biegu Głównego

I.CEL IMPREZY :
1. Upamiętnienie postaci Józefa Noji- sportowca-olimpijczyka z Pęckowa.
2. Popularyzacja biegania, jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
3. Integracja środowiska lokalnego.
4. Promocja Gminy Drawsko.
II.ORGANIZATOR:
1. Stowarzyszenie ,, Biegacze Józefa Noji”.
2. Kontakt do organizatora: Prezes stowarzyszenia tel.: 502479500, email:
biegimjozefanoji@interia.pl
III. WSPÓŁORGANIZATOR:
Gmina Drawsko
IV. INNI WSPÓŁORGANIZATORZY:
1. Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie
2. Sołtys wsi Pęckowo,
3. Sołtysi wsi Drawsko, Drawski Młyn
4. Świetlica wiejska w Pęckowie
5. OSP z terenu Gminy Drawsko
6. Posterunek Policji w Drawsku
V.

PATRONAT HONOROWY:
Patronat honorowy nad biegiem sprawuje Odlewnia Żeliwa Drawski S.A. w Drawskim
Młynie

VI. TERMIN I MIEJSCE:
1. Termin: 13.09.2020r. Pęckowo, gmina Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki
2. Start Biegu Głównego- godz.: 10:00.
3. Biuro biegu znajduje się w Świetlicy wiejskiej w Pęckowie, ul. Wybudowanie 26 A, 64-733
Drawsko
VII. TRASA BIEGU GŁÓWNEGO:
1. Start i meta w miejscowości Pęckowo przy Świetlicy wiejskiej, dalej: miejscowość Drawski
Młyn, dalej miejscowość Drawsko i meta w Pęckowie
2. Dystans: ok. 10,5 km
3. Limit czasowy: 1:45 min
4. Kategoria drogi: Pęckowo - Drawski Młyn - droga powiatowa,
Drawski Młyn - Drawsko - droga wojewódzka,
Drawsko - Pęckowo - droga powiatowa.
5. Trasa: 100% asfalt
6. Trasa będzie oznaczona co kilometr.
7. Na trasie będą 3 punkty z wodą, na 5, 7 i 9 km.
8. Trasę zabezpieczać będą:
- OSP z terenu Gminy Drawsko
- Posterunek Policji w Drawsku

9. Mapa trasy będzie dostępna na stronie FB biegu II BIEG im. Józefa Noji w Pęckowie
13 września 2020 oraz na stronie GMINY DRAWSKO i jej profilu na FB
www.gminadrawsko.pl
VIII.
ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Opłata startowa w Biegu Głównym wynosi 40 zł od osoby startującej – płatność
przelewem na konto Stowarzyszenia ,,Biegacze Józefa Noji’’.
2. Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które mają ukończone 70 lat.
3. Nr konta: 42 8960 0003 0008 2703 2000 0010.
4. Termin dokonywania płatności: do 07.09.2020r. do godz. 24:00. W tytule wpłaty należy
wpisać: II Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie, imię i nazwisko oraz datę urodzenia
5. W dniu zawodów opłata wynosi 55 zł, płatna u organizatora w Biurze Biegu w przypadku
nieosiągnięcia limitu.
6. Organizator informuje, że nie zwraca wpisowego.
7. Zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji zgłaszającej.
8. Limit zawodników wynosi 140 osób+10 do dyspozycji organizatora.
9. Organizator ma prawo do zwiększenia limitu zawodników bez podania przyczyny.
IX. ZAPISY:
1. Elektroniczna rejestracja zawodników trwa do 07.09.2020r. i odbywa się za pomocą
strony internetowej: Maratończyk Pomiar Czasu t.j.
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/
2. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych do biegu, poprzez elektroniczny formularz,
będzie mniejsza niż 140 osób+10 do dyspozycji organizatora, możliwe będą także zapisy
w dniu biegu, w Biurze Biegu.
3. Numery startowe oraz chipy do pomiaru czasu będą wydawane w dniu biegu w Biurze
Biegu, za okazaniem dowodu tożsamości.
4. Każdy zawodnik musi zwrócić chip na mecie.








X. HARMONOGRAM CZASOWY BIEGU:
godz. 8:00 -9:30- wydawanie numerów startowych,
godz. 9:50- ustawienie się uczestników Biegu Głównego na linii startowej,
godz. 10:00- start Biegu Głównego,
ok. godz. 11:45- zakończenie Biegu Głównego na dystansie ok. 10,5 km,
wydawanie posiłków regeneracyjnych dla uczestników biegu,
godz. 12:30- dekoracja zwycięzców w Biegu Głównym,
losowanie nagród z pośród wszystkich uczestników Biegu Głównego.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełniają poniższe warunki:
1. w biegu może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi swoje uczestnictwo w biegu
za pomocą formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz w dniu biegu w Biurze Biegu
podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
2. zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletniości), poza
wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, wniesieniem opłaty, zobowiązani są
dodatkowo do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z
ich podpisem i nr PESEL - WZÓR DO POBRANIA ZE STRONY BIEGU NA FB
ORAZ NA STRONIE GMINY DRAWSKO I JEJ PROFILU FB.
Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica lub
opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w
Biurze Biegu.
12. SZATNIE,

DEPOZYT:

1. Szatnie i depozyt znajdują się w Świetlicy wiejskiej w Pęckowie.
2. Za rzeczy pozostawione w depozycie organizator nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku ich uszkodzenia, zagubienia itp.
3. Pozostawienie i odbiór rzeczy z depozytu odbywać się będzie na podstawie numeru
startowego.
13. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn:
 I
 II
 III

Miejsce Nagroda Pieniężna w wysokości 400 zł.
Miejsce Nagroda Pieniężna w wysokości 300 zł.
Miejsce Nagroda Pieniężna w wysokości 200 zł.

2. Klasyfikacja wiekowa Kobiet i Mężczyzn:
kategoria
kategoria
kategoria
kategoria
kategoria

Kobieta-20
Kobieta-30
Kobieta-40
Kobieta-50
Kobieta-60

16 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 – 59 lat
60 +

Mężczyzna-20
Mężczyzna-30
Mężczyzna-40
Mężczyzna-50
Mężczyzna-60

16– 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 – 59 lat
60 – 69 lat

Mężczyzna -70

70 +

Nagrody w kategoriach wiekowych: statuetki lub puchary.
Nagrody nie dublują się, dlatego zawodnik, który otrzymał nagrodę w klasyfikacji
generalnej nie otrzymuje, nagrody w kategorii wiekowej.
3. Ponadto nagradzamy-przeznaczamy puchary lub statuetki dla najlepszych 3 biegaczy i
biegaczek z Gminy Drawsko.
4. Organizator przewiduje możliwość wprowadzenia klasyfikacji dodatkowych, w miarę
pozyskanych środków finansowych.
14. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie
będzie sklasyfikowany.
2. Wyniki biegu zostaną opublikowane na stronie: Maratończyk Pomiar Czasu
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/, na stronie FB biegu II BIEG im. Józefa Noji w
Pęckowie 13 września 2020 oraz na stronie GMINY DRAWSKO i jej profilu FB
www.gminadrawsko.pl
3. Pierwsze 140 osób+10 do dyspozycji organizatora, które spełnią warunki
uczestnictwa biegu i go ukończą otrzymają pamiątkowy medal.
4. Dokładne informacje o pozyskanych nagrodach będą publikowane na: stronie FB biegu II
BIEG im. Józefa Noji w Pęckowie 13 września 2020 oraz na stronie GMINY DRAWSKO i
jej profilu FB www.gminadrawsko.pl
15. POMIAR CZASU:
1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (czas brutto).
2. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów.
3. Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji
w zamocowaniu numeru startowego. Posiadanie numeru startowego zamocowanego w ww.
miejscu jest warunkiem sklasyfikowania.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, biorąc W
SZCZEGÓNOŚCI pod uwagę warunki ogłoszonej pandemii związanej z COVID 19,
obowiązujące w tym zakresie przepisy, wytyczne itp. ( w biegu mogą wziąć udział
wyłącznie osoby, które są zdrowe i które nie miały kontaktu z osobami zakażonymi).
3. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez
jednostki zgłaszające lub indywidualnie. Organizator nie zapewnia żadnej formy
ubezpieczenia grupowego.
4. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu koszulki,
centralnie, na klatce piersiowej.
5. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.
6. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, z kijkami Nordic Walking itp. oraz biegnących
ze zwierzętami.
7. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych uczestników.
8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego
regulaminu.
9. Organizator zapewnia napoje na trasie oraz posiłek regeneracyjny na mecie.
10.Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną
zdyskwalifikowani.
11.Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie
się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do
obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
12.Podczas biegu będzie obecny personel medyczny.
13.Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
14.Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem
warunków regulaminu.
15.Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
16.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
17.Dodatkowe informacje o sponsorach, partnerach, nagrodach i innych sprawach
związanych z zawodami będą publikowane na stronie FB biegu II BIEG im. Józefa Noji w
Pęckowie 13 września 2020 oraz stronie Gminy Drawsko (www.gminadrawsko.pl) i jej
profilu FB.
17. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest firma: Maratończyk Pomiar Czasu Maciej Łucyk,
konakt@maratończyk.pomiarczasu.pl.
Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji biegu, wyłonienia zwycięzców i
odbioru nagród.
Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu 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 oraz ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( poz. 1000, ze zm.) oraz innymi przepisami
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO oraz niniejszym regulaminem.
Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego, organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym

profilowaniu. Podstawę przetwarzania Pani/Pan danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1

pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy akceptacja regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy oraz art. 23 ust.
1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna,
jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
Uczestnikom biegu przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak
udział w biegu.
Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez pisemne
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
Przetwarzanie danych w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i
nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, w każdy sposób, w
jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt min. organizator ma również prawo
opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i
miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej biegu oraz w wynikach zawodów
publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegu.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji
imprezy i dokumentowania biegu, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji
biegu przez podmioty współorganizujące, partnerów oraz sponsorów zawodów.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

STOWARZYSZENIE
BIEGACZE JÓZEFA NOJI
ul. Wybudowanie 26A
64- 733 Pęckowo
NIP 7632139061
tel. 502 479 500

