NOCNY DYLIŻANS
Półmaraton Pniewy, 13.07.2019r.

I.ORGANIZATOR
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach
2. Klub Biegowo-Sportowy "Aktywnie w Pniewach"
3. Dyrektor biegu – Joanna Świder-Królikiewicz – tel 531830864 lub 790770110
4. Partner techniczy biegu Foxter Group sp. z o.o.
II. CELE
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Promocja klubu "Aktywnie w Pniewach"
3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
4. Upowszechnianie biegania w terenie.
5. Promocja Gminy Pniewy.

III. TERMIN, MIEJSCE
1.Bieg odbędzie się w dniu 13.07.-14.07.2019 o godz. 22:00 ulicami Pniew. Start i meta
zlokalizowana będzie w Łazienkach Miejskich w Pniewach, ul. Jeziorna.
2. Biuro zawodów, szatnie, sanitariaty i depozyt będą udostępnione w Łazienkach Miejskich od godz.
19:00 – 21:30

IV. INFORMACJE O BIEGU, TRASA I DYSTANS
1. Bieg główny – Półmaraton, obejmuje 3 pętle ulicami Pniew. Długość trasy: 21,097km
2. Bieg towarzyszący – obejmuje 1 pętla ulicami Pniew. Długość trasy: 7km
3. Marsz Nordic Walking – obejmuje 1 pętla ulicami Pniew, Długość trasy: 7km
Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasę
będą wyznaczać taśmy oraz osoby specjalnie wyznaczone na prowadzenie biegu.
Bieg odbędzie się na poniższych dystansach ze startu wspólnego o godz. 22:00 w następujących
kategoriach wiekowych
Półmaraton
• K-18, M-18 - (18-29 lat)
• K-30, M-30 - (30-39 lat)
• K-40, M-40 - (40-49 lat)
• K-50, M-50 - (50-i starsi)
• K OPEN, M-OPEN
• K OPEN, M-OPEN Mieszkańców Gminy Pniewy
7 km
• K OPEN, M-OPEN
• K OPEN, M-OPEN Mieszkańców Gminy Pniewy
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Marsz Nordic Walking – 7km
• K OPEN, M-OPEN
• K OPEN, M-OPEN Mieszkańców Gminy Pniewy
W przypadku zgłoszenia się w danej kategorii mniej niż 5 zawodników Organizator zastrzega sobie
prawo dołączenia tych zawodników do kategorii młodszej. Nagrody dla zwycięzców w kat. OPEN i w
poszczególnych kat. wiekowych nie dublują się.
Sygnałem kończącym bieg będzie przejazd samochodu z napisem „Koniec biegu". Zawodnik, który
zostanie wyprzedzony przez samochód techniczny z napisem "Koniec biegu", staje się zwykłym
uczestnikiem ruchu drogowego.

V. POMIAR I LIMIT CZASU
1. Pomiar czasu wykona firma FOXTER SPORT przy pomocy chipów zwrotnych
2. Punkty kontrolne będą się znajdować:
• na starcie biegu,
• na mecie biegu,
• na każdej pętli.
3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto
4. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
5. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego w widocznym miejscu z
przodu ciała.
6. Limit czasu na pokonanie dystansu biegu – 3h

VI. ZAPISY
1. Zgłoszeń można dokonywać od 30.04.2019r do 30.06.2019 przy pomocy elektronicznego
formularza dostępnego na stronie https://foxter-sport.pl/nocny-dylizans-2019
2. Za zgłoszenie uważa się wpływ wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ
opłaty startowej na konto Organizatora.
KLUB BIEGOWO-SPORTOWY AKTYWNIE W PNIEWACH
Ul. Spacerowa 4/68, 62-045 Pniewy
Bank Spółdzielczy Duszniki oddział w Pniewach, nr konta 20 9072 0002 2005 0508 8058 0001
Tytuł: Opłata startowa, imię i nazwisko, dystans
3. Opłaty startowe uiszczane przelewem na rzecz Organizatora wynoszą
a) w terminie od 30.04.2019 do 16.06.2019r
• bieg główny – 60 zł
• 7km, NW – 40zł
b) w terminie od 17.06.2019 – 30.06.2019r
• bieg główny – 80 zł
• 7km, NW – 50zł
4.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku
następnym.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego
istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego
Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego
Regulaminu.
5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.
6. Organizator ustala limit zgłoszeń na 300 zawodników. Po wyczerpaniu tego limitu – nie będzie
możliwości wzięcia udziału w biegu dla kolejnych zawodników.
7. Każdy z zawodników który zgłosi się do biegu i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet startowy.
8. Pakiet startowy zawiera:
• pamiątkowy medal (zawodnicy, którzy ukończą bieg)
• numer startowy oraz chip do pomiaru czasu;
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• sportowy gadżet
• upominki
• bon na posiłek regeneracyjny

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu głównym prawo startu mają osoby, które do dnia 13.07.2019 roku ukończyły 18 lat
2. W biegu towarzyszącym i marszu Nordic Walking osoby, które ukończyły 16 lat (za zgodą rodzica
bądź opiekuna).
3. Zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są do odebrania pakietów startowych w Biurze
Zawodów w dniu 13.07.2019 r. w godzinach 19:00-21:30
• Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dowodu tożsamości ze
zdjęciem i po podpisaniu karty startowej oraz dostarczeniu przez opiekuna prawnego lub rodzica
zgody na start uczestnika niepełnoletniego.
• Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, po okazaniu upoważnienia od osoby
startującej.
4. Uczestnicy mogą przebyć dystans biegiem, marszobiegiem.
5. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją regulaminu .
6. W biegu mogą brać udział tylko osoby, które nie posiadają przeciwwskazań do uprawiania sportu.
7. Każdy z uczestników musi posiadać strój sportowy (spodenki, koszulka, buty).
8. Każdy z uczestników zostaje zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
służby technicznej i porządkowej.
9. Uczestnik biegu który skróci bieg zostanie zdyskwalifikowany. Decyzję o dyskwalifikacji
podejmuje sędzia główny po ewentualnej konsultacji ze służbą techniczną.
10. Jeżeli uczestnik zostanie wyprzedzony przez pojazd zamykający bieg, staje się zwykłym
uczestnikiem ruchu.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia
25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach, Klub
Biegowo-Sportowy "Aktywnie w Pniewach" oraz Foxter Group sp. z o.o.
Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi
warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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).
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach oraz Klub
Biegowo-Sportowy "Aktywnie w Pniewach" w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na
nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu,
gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych
wydawanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach oraz Klub Biegowo-Sportowy "Aktywnie
w Pniewach". Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych
zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom
(np. członkom zarządu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i
przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z
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Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z
ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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).
Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych
oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem
zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności
internetowej są szyfrowane.

IX. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ZAWODÓW
1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do poruszania się w obrębie wyznaczonych tras.
2. Sprzęt zawodników, biorących udział w zawodach musi być zgodny z wymaganiami Organizatora i
sprawny, by nie stwarzać zagrożenia dla pozostałych uczestników imprezy.
3. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów, zawodnik zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można
sędziom lub obsłudze tras, a następnie obowiązkowo w Biurze Zawodów.
4. Zawodnicy, którzy zrezygnowali z rywalizacji, zobowiązani są poinformować obsługę trasy o
wszelkich odstępstwach od normy, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pozostałych
zawodników.
5. Widzowie i osoby postronne, nie biorące udziału w zawodach, zobowiązane są bezwzględnego
stosowania się do zmienionej organizacji ruchu oraz do dyspozycji kierujących ruchem oraz obsługi
trasy.
6. Osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z posesji zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności
i do stosowania się do wskazówek obsługi trasy.
7. Ruch pieszy przez śluzy (przecięcie się tras zawodników i widzów - pieszych) w miejscu startu i
mety w Łazienkach Miejskich, odbywać się może tylko i wyłącznie za zgodą i pod kierunkiem obsługi
trasy, kierującej ruchem.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich
uczestników.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną ratownika KPP na czas trwania Biegu.
3. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie
dojazdu na i z biegu oraz podczas trwania biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub
uczestnictwem w biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w miejscu biegu
6. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia
imprezy. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i
możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w towarzyskiej imprezie Uczestnik
Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe
7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
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8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych,
(w tym śmierci!). Zaleca się, aby przed przystąpieniem do rywalizacji każdy zawodnik we własnym
zakresie przebadał swoje zdrowie na brak przeciwskazań do udziału w zawodach.
9. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie
zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem
biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
11. W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerkiem startowym i chipem
przydzielonym przez organizatora.
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