
REGULAMIN 

„II CHOCIANOWSKI Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

02.03.2019 godz. 15:00 

 

1. PATRONAT 

 Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów 

2. ORGANIZATOR 

 Chocianowski Ośrodek Kultury,  

 ul. Kościuszki 5, 59-140 Chocianów 

 NIP 692 00 00 680 

3. WYKONAWCA 

 Graf Projekt Jagoda 

 ul. Budziszyńska 33, 59-300 Lubin 

 NIP 692 247 02 72 

4. TERMIN I MIEJSCE 

 Park Miejski w Chocianowie 

 02 marca 2019 roku (sobota), 

 start o godz. 15:00 

5. TRASA 

 długość trasy:  1963m 

 alejki Parku Miejskiego w Chocianowie 

6. UCZESTNICTWO 

 W biegu głównym obowiązywać będzie złożenie oświadczenia o zdolności do biegu.  Wszystkim  

zawodnikom startującym w biegu zostaną wydane pakiety startowe w biurze  zawodów znajdującym się na 

terenie Parku Miejskiego. Zawodnicy zobowiązani są do  uczestnictwa w biegu w koszulce otrzymanej w 

pakiecie startowym. 

 Obowiązuje limit pakietów - 100 szt. 

7. ZGŁOSZENIA DO BIEGU 

 Biuro zawodów od 14:00 - 14:50 (wymagany dowód osobisty lub inny dokument  tożsamości) 

 Strona www (ultimasport.pl/zapisy) 

8. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH  

 W dniu biegu do odebrania w biurze zawodów od 14:00 do 14:50 

9. KLASYFIKACJA 

 Generalna mężczyzn i kobiet (miejsca 1 – 3) 

10. POMIAR CZASU 

 Pomiar czasu wraz z ustaleniem kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach 

 startowych 

 Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i 

 sklasyfikowania w komunikacie końcowym 

 Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika 

11. NAGRODY 

 - pakiet startowy 

 - specjalny medal dla miejsc 1 - 3 



 - pamiątkowy medal dla miejsc 4 - 100 

 - posiłek regeneracyjny / kawa, herbata 

12. POZOSTAŁE USTALENIA 

 - Bieg odbędzie się bez względu na pogodę 

 - Organizator zapewnia opiekę medyczną 

 - Obowiązuje limit 100 pakietów startowych (decyduje kolejność zapisów) 

 - W trakcie biegu oraz w czasie przygotowań będzie robiona dokumentacja fotograficzna 

 - Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na    

własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w    zawodach 

 - Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów       

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym 

 - Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i za jego start ponosi    pełną 

odpowiedzialność 

 - Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu 

 - Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie 

13. ZAKOŃCZENIE  

 - godz. 17:00 / 18:00 

14. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż: 

- Administratorem danych osobowych jest organizator  biegu, firma Graf Projekt z siedzibą przy ul. 

Budziszyńskiej 33/1, 59-300 Lubin (e-mail: biuro@grafprojekt.media.pl, tel: 881 458 809) prowadzący 

działalność zgodnie ze swym statutem 

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia II Chocianowskiego Biegu 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

- Wykorzystanie zdjęć z biegu, udostępnienie imienia i nazwiska portalom regionalnym w celu opisu 

przebiegu zmagań sportowych wraz ze zdjęciami 

- Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w 

w/wym. biegu 

 

 

 


