REGULAMIN XXVII BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCI
RUDA ŚLĄSKA 11.11.2020
1. Organizator:
- KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska
2. Partnerzy:
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15
- rowery.ruda.pl
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ruda Śląska
- Miasto Ruda Śląska
3. Cel imprezy:
Zawody odbędą się z okazji 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości i mają na celu uświetnienie tej Rocznicy oraz popularyzacje
zdrowego stylu życia
4. Termin, miejsce, godziny:
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zawody będą miały charakter
otwarty z ograniczeniem ilości uczestników: bieg 100 osób, marsz NW 40 osób
oraz wirtualny bez ograniczeń ilości uczestników.
Bieg otwarty – odwołany, powyższe zapisy i poniższe nieaktualne
11.11.2020 Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 ul. Energetyków 15
Trasy przełajowe w Halembie przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.
9:00 – 10:30 wydawanie numerów startowych w biegu na dystansie 12 km oraz
marszu Nordic Walking na dystansie 4 km
11:00 start biegu na dystansie 12 km oraz Nordic Walking (limit na pokonanie
dystansu 4 km - 50 minut)
12:45 dekoracja najlepszych uczestników zawodów oraz konkurs w którym do
wygrania rower, 3 karty podarunkowe wartości 100 zł każda i inne nagrody wg
ofiarności sponsorów
Bieg i Marsz Nordic Walking wirtualny:
uczestnicy pokonują dystans 12 km w biegu lub 4 km w marszu NW
w dowolnym miejscu kuli ziemskiej w terminie 01.10.2020 – 22.11.2020
i przesyłają zrzut, skan, zdjęcie z urządzenia rejestrującego pokonany
dystans na adres:augustjakubik@op.pl
5. Zgłoszenia, warunki uczestnictwa:
- w zawodach mogą startować wszyscy chętni, którzy chcą dbać o swoje
zdrowie i rozwój sprawności fizycznej
- osoby szanujące zasady fair play w rywalizacji sportowej
- zgłoszenia do biegu otwartego, marszu NW oraz wersji wirtualnej drogą
elektroniczną:

https://docs.google.com/forms/d/1kuno7HIcrL4pNPmVbyWAGtsrWltfX0d
nWP28zvM90Yo/edit#responses
- w biegu i marszu NW w wersji otwartej i wirtualnej obowiązuje opłata za
pakiet startowy w wysokości 30 zł,
którą należy wpłacić na konto:
ING 28 1050 1243 1000 0090 3109 4924 KRS TKKF „Jastrząb” Ruda
Śląska ul. Ratowników 2, tytuł - „Opłata za pakiet startowy bieg 11.11.2020 ”
z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej w terminie do 21.11.2020 roku.
(rodziny, kluby mogą dokonać jednej opłaty za wiele osób wpisując nazwiska za
które jest dokonana wpłata).
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, może być scedowana na innego
uczestnika zawodów za zgodą organizatora
- w dniu biegu zgłoszenia będą przyjmowane pod warunkiem nie wypełnienia
wcześniej limitu zgłoszeń.
- aktualna lista startowa i wyniki rywalizacji wirtualnej na stronie:
http://augustjakubik.pl/xxvii-biegi-niepodleglosci
6. Nagrody:
- nagroda główna to zamanifestowanie patriotyzmu poprzez udział w aktywności
sportowej z okazji 102. Rocznicy powrotu Polski na mapy Świata
- puchary dla trzech pierwszych osób w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn
w biegu oraz marszu NW – będą uwzględnione wyniki z rywalizacji wirtualnej
- pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników wydarzenia, odbiór medali
osób biorących udział w wersji wirtualnej osobiście w wyznaczonym czasie
i miejscu – informacja będzie na stronie biegu w dniu 24.11.2020, można
również zamówić wysyłkę medalu na wskazany adres za dodatkową opłatą w
wysokości 10 zł (można ją dokonać przy opłacie za pakiet startowy wpłacając 40
zł). Wysyłkę będziemy realizować od 24 listopada 2020 roku.

7. Ochrona danych osobowych:
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie
zgłoszeniowej (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
95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i
odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także
publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia,
płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób,
w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb
organizacji zawodów.

8. Postanowienia końcowe :
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, uczestnicy startujący w dniu
11.11.2020 podpisują oświadczenie w biurze zawodów - nie aktualne
- każda osoba biorąca udział w wydarzeniu, zarówno sportowcy jak i obsługa
będą zobowiązani do wypełnienia w biurze zawodów oświadczeń zgodnie z
wymogami GIS, dlatego prosimy wszystkich uczestników biegu o zabranie ze
sobą własnych długopisów.
- organizator przygotuje płyny do dezynfekcji
- osoby do lat 18 za zgodą rodziców lub opiekunów (nie dotyczy rywalizacji
wirtualnej)
- zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne
- organizator zapewnia szatnie i prysznice
- wszystkie osoby startujące w zawodach obowiązuje strój sportowy
- dodatkowe informacje August Jakubik tel. 506334584,
mail:augustjakubik@op.pl
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
Serdecznie zapraszamy na sportowe święto do Rudy Śląskiej i reszty Swiata
w imieniu organizatorów i partnerów
August Jakubik

