REGULAMIN
VIII WOJEWÓDZKIEGO
BIEGU PRZEŁAJOWEGO
O PUCHAR BORSUKA
1.
−
−
−
−

Cel
popularyzacja zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
popularyzacja masowych biegów jako zdrowy styl życia wśród mieszkańców Opolszczyzny;
promocja walorów przyrodniczych Gminy Murów, w szczególności przekazywanie informacji
na temat zagrożeń dla występowania gatunku Meles meles z Czerwonej Listy Gatunków
zagrożonych – The IUCN Red List of Threatened Species na terenie Województwa Opolskiego;
propagowanie akcji promocyjnej „Proszę zwolnij, borsuk”.

2. Organizator
−

Gmina Murów

3. Termin i miejsce
− 07.09.2019 r. w Zagwiździu;
− start i meta – Zagwiździe – teren kompleksu zabytkowej Huty Żelaza;
− Biegi uczniów szkół podstawowych:
− godz. 10.20 – bieg roczników 2011-2012 (200m);
− godz. 10.30 – bieg roczników 2009-2010 (400m);
− godz. 10.45 – bieg roczników 2007-2008 (800m);
− godz. 11.10 – bieg roczników 2004-2006 (1200m);
− Biegi młodzieży i dorosłych:
− godz. 11.00 – bieg główny (12km);
− godz. 11.30 – bieg amatorski (3,5km).

4. Trasy biegu
−
−
−
−
−

Bieg uliczno – przełajowy:
I trasa (bieg roczników 2011-2012) – dystans ok. 200m, przebieg trasy: Zagwiździe
(zabytki/meta);
II trasa (bieg roczników 2009-2010) dystans ok. 400m, przebieg trasy: Zagwiździe (zabytki)
-Zagwiździe – Zagwiździe (zabytki);
III trasa (bieg roczników 2007-2008) – dystans 800m o nawierzchni piaszczysto – gruntowej,
przebieg trasy: Zagwiździe (most przy zabytkach) – Zagwiździe – Zagwiździe (zabytki/meta);
IV trasa (bieg roczników 2004-2006) - dystans 1200m o nawierzchni piaszczysto –
gruntowej, przebieg trasy: Zagwiździe (zabytki/start) – Zagwiździe – Zagwiździe
(zabytki/meta);
V trasa (bieg główny) – dystans 12km o nawierzchni asfaltowej (2km) i piaszczysto –
gruntowej (10km), przebieg trasy: Zagwiździe (zabytki/start) do „Wilczej Budy”, powrót
tą samą trasą;
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− VI trasa (bieg amatorski) – dystans 3,5km o nawierzchni piaszczysto – gruntowej szlakiem
ścieżki dydaktycznej, przebieg trasy: Zagwiździe (zabytki/start) – Murów (Kopiec) –
Zagwiździe (zabytki/meta).

5. Uczestnictwo
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 18 lat.
Zawodnicy niepełnoletni startują tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców
(opiekunów)
dostarczonej
najpóźniej
w
dniu
zawodów.
Każdy
uczestnik
„VIII WOJEWÓDZKIEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO O PUCHAR BORSUKA” biegnie
na własną odpowiedzialność.
Bieg główny lub amatorski – możliwe uczestnictwo od 2003 rocznika (osoby niepełnoletnie za zgodą pisemną rodzica lub prawnego opiekuna).
Osoba, która wystartuje w biegu potwierdza tym samym, iż zapoznała się z treścią Regulaminu,
a także to, że jej stan zdrowia umożliwia udział w biegach.
6. Zgłoszenia
− drogą elektroniczną poprzez zapisy na stronie www.maratonypolskie.pl oraz poprzez link:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5123 do dnia 04.09.2019 r;
− dodatkowe zgłoszenia w biurze zawodów w dniu 07.09.2019 r., w godz. 900 – 1000;
− wszelkie informacje: tel./fax.: 77 4214034 wew. 106;
− osoby, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia w wyżej wymienionej formie proszone są
o odbiór numerka startowego w biurze zawodów dnia 07.09.2019 r. w godzinach pracy biura
zawodów.

7. Klasyfikacja
A) Bieg główny: 12km
B) Bieg amatorski: 3,5km
C) Biegi szkolne:
•
•

•
•

1200 m – szkoła podstawowa - bieg roczników 2004-2006 - (kategorie chłopców + dziewcząt)
800 m – szkoła podstawowa - bieg roczników 2007-2008 - (kategorie chłopców + dziewcząt)
400 m – szkoła podstawowa - bieg roczników 2009-2010 - (kategorie chłopców + dziewcząt)
200 m – szkoła podstawowa - bieg roczników 2011-2012 - (kategorie chłopców + dziewcząt)

8. Nagrody

−

−

klasyfikacja generalna mężczyzn
I miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości
II miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości
III miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości
klasyfikacja generalna kobiet
I miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości
II miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości
III miejsce Puchar + Medal + Bon* o wartości

500,00 PLN
300,00 PLN
200,00 PLN
500,00 PLN
300,00 PLN
200,00 PLN

Projekt pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju
oraz działania edukacyjno promocyjne" wraz z zadaniem nr 7 Gminy Murów pt.: „Organizacja kampanii promujących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych – The IUCN Red List of Threatened Species na terenie Województwa Opolskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego
i naturalnego, działanie 5.1 - ochrona różnorodności biologicznej współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

−
−

−

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

dzieci szkoły podstawowej i młodzież – I, II, III miejsce: puchar, medal i nagroda rzeczowa;
*bon do zrealizowania w sklepie sportowym;
wśród wszystkich uczestników biegu głównego i amatorskiego zostaną rozlosowane 3 *bony
o wartości 100zł PLN, natomiast wśród dzieci i młodzieży losowane będą nagrody rzeczowe
o łącznej wartości 500zł PLN. Uwaga: osoby biorące udział w losowaniu muszą być
uczestnikami biegu i go ukończyć, a także uczestniczyć osobiście w trakcie procedury losowania
i wręczenia nagrody. Losowanie zostanie powtórzone, jeśli wylosowana osoba nie spełnia
wszystkich warunków losowania.

9. Sprawy finansowe
koszty organizacyjne ponosi Organizator;
koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

10. Postanowienia końcowe
ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatora;
impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu biegu,
zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne
do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego;
bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu drogowym;
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród po zakończeniu biegu głównego, osobisty odbiór
nagród;
przed losowaniem nagród grupowe zdjęcie uczestników biegu;
biuro zawodów: kompleks zabytkowej Huty Żelaza (start i meta);
zaplecze sanitarne w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza;
na trasie będą ustawione punkty z niegazowaną wodą;
organizator informuje, iż na wszystkich trasach biegu będą sporządzane zdjęcia uczestników
biegu przez osoby należące do kręgu organizatora oraz przez partnerów organizatora;
sporządzone w ten sposób zdjęcia zostaną wykorzystane przez organizatora biegu w celach
promocyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę;
Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników biegu;
Organizator zapewnia pomoc medyczną.
11. Klauzule informacyjne i zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jako Organizatora VIII Wojewódzkiego Biegu
Przełajowego o Puchar Borsuka jest Wójt Gminy Murów z siedzibą przy ulicy Dworcowa 2;
46-030 Murów.
2) Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: sekretarz@murow.pl
bądź pod wskazanym adresem siedziby.
3) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Kinga Milczarek. Można się z nim
kontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl
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4) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa
Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego.
5) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z realizacją Projektu
pt.: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku
w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne" wraz z zadaniem nr 7 Gminy Murów
pt.: „Organizacja kampanii promujących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków
Zagrożonych – The IUCN Red List of Threatened Species na terenie Województwa
Opolskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych
jest brak możliwości wzięcia udziału w projekcie.
7) Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym,
prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych
osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym
realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Zarządzającej lub
innego podmiotu który zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją Zarządzającą na
realizację ewaluacji. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione specjalistycznym
firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej kontrole
w ramach RPO WO;
8) Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania Projektu,
a następie przez okres wynikający z zasad określonych w przepisach prawa.
9) W uzasadnionych przypadkach przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu, prawo
do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia,
prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ORGANIZATOR
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