32 BIEG ZBĄSKICH, 13 PÓŁMARATON - REGULAMIN
I. CEL IMPREZY:
1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeostwa Zbąszynia i okolic.
2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
3.Promocja Gminy Zbąszyo i Powiatu Nowotomyskiego.

II. ORGANIZATORZY:
1. Zbąszyoskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji.
2. Powiatowy Klub Sportowy „MOS” Zbąszyo.
3. Klub Biegacza TKKF „Łabędź”.
4. Międzyszkolny Klub Sportowy „Wicher”.

III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
2. Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl.
3. Gmina Zbąszyo.

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
Bieg odbędzie się 22.09.2019 r. (niedziela) o godz.12.00. Start i meta biegu przy hali „Zbąszynianka”
w Zbąszyniu.

V. TRASA BIEGU:
1. Bieg Główny na dystansie 21 km 97,5 m dookoła Jeziora Błędno (trasa asfaltowa – 1 pętla).
2. Trasa posiada atest PZLA.
3. Na trasie ustawione będą 4 punkty z napojami.
4. Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu ulicznym.

VI. UCZESTNICTWO:
1. W Biegu Głównym prawo startu mają osoby, które ukooczyły 18 lat.
2. Każdy uczestnik Biegu podpisuje deklarację (na karcie startowej) o braku przeciwwskazao
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lekarskich do brania udziału w biegach długodystansowych (Rozp. Min. Eduk. Na. z dnia 12.09.2001r.
Dz. Ust. Nr 101 pozycja 1095).

VII. ZGŁOSZENIA:
1. Bieg Główny ‐ zgłoszenia można dokonywad drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.biegzbaskich.pl , www.sts-timing.pl /biegzbaskich/
oraz wniesienie opłaty startowej od dnia 01.04.2019 r. do dnia 13.09.2019 r.
Nie będą przyjmowane zgłoszenia po tym terminie.
2. Opłata startowa wynosi:
‐ 60,00 zł (do dnia 30.06.2019)
‐ 70,00 zł (od dnia 01.07.2019 do dnia 31.08.2019)
‐ 90,00 zł (od dnia 01.09.2019 do dnia 13.09.2019).
3. Mieszkaoców Gminy Zbąszyo obowiązuje opłata w wysokości 50% wyżej podanych kwot
z uwzględnieniem daty zgłoszeo.
4. ORGANIZATOR WPROWADZA LIMIT – 800 ZAREJESTROWANYCH I OPŁACONYCH ZAWODNIKÓW.
5. Opłatę startową należy wpłacad poprzez system płatności online udostępniony podczas rejestracji,
postępując zgodnie z instrukcją. Każdy uczestnik po zarejestrowaniu otrzyma indywidualny link do
płatności online na adres e-mail. Należy pamiętad, aby w tytule przelewu wpisany był kod operacji.
W tytule przelewu należy wpisad imię i nazwisko uczestnika.

VIII. KATEGORIE WIEKOWE I KLASYFIKACJE:
1. Kobiety:
‐ K 18 (18‐29)
‐ K 30 (30‐39)
‐ K 40 (40‐49)
‐ K 50 (50‐59)
‐ K 60 (60‐69)
‐ K 70 (70 i więcej)
2. Mężczyźni:
‐ M 18 (18‐29)
‐ M 30 (30‐39)
‐ M 40 (40‐49)
‐ M 50 (50‐59)
‐ M 60 (60‐69)
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‐ M 70 (70 i więcej)

3. Mieszkaocy Gminy Zbąszyo:
- Kobiety
- Mężczyźni
4. Zawodnicy Klubu TKKF „Łabędź” Zbąszyo:
- Kobiety
- Mężczyźni
5. Absolwent/uczeo Zespołu Szkół nr 1 Zbąszyniu
- Kobiety
- Mężczyźni
6. Klasyfikacja Mistrzostw Polski Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek w Półmaratonie: regulamin
MP jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. Klasyfikacja klubów:
- kobiety łączny czas pięciu zawodniczek
- mężczyźni łączny czas pięciu zawodników
8. Pierwsza zawodniczkia i zawodnik z Polski (tylko w przypadku zwycięstwa w biegu
zawodnika/zawodniczki z zagranicy)
- Kobieta
- Mężczyźna.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
1. Zawodnicy otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy.
2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukooczą Bieg, otrzymują pamiątkowy medal.
3. Po biegu Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.
4. We wszystkich kategoriach zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli I, II, III miejsce otrzymują
medale.
5. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn : nagrody finansowe za zajęcie miejsc I – VI dla
kobiet i mężczyzn.
6. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn z Gminy Zbąszyo: nagrody finansowe za
zajęcie miejsc I – VI dla kobiet i mężczyzn.
7. Organizatorzy przewidują nagrodę dla najstarszego uczestnika biegu.
8. Nagrody w klasyfikacji bibliotekarzy i pracowników bibliotek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
Regulaminu.
9. Nagrody w klasyfikacji klubów kobiet i mężczyzn: puchary za miejsca I, II, III.
10. Nagrody dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Polski (tylko w przypadku zwycięstwa w biegu
zawodnika/zawodniczki z zagranicy).
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X. POMIAR CZASU:
1. W półmaratonie pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywad się będzie elektronicznie.
2. Weryfikacja zawodnika w Biurze Zawodów, posiadanie numeru startowego (przymocowanego do
koszulki na piersiach w widocznym miejscu) jest warunkiem wystartowania w Biegu i sklasyfikowania
w komunikacie koocowym.
3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
XI. SPRAWY RÓŻNE:
1. Odbiór pakietów startowych ‐ sobota 21.09.2019

w godzinach 17.00‐19.00

‐ niedziela 22.09.2019 w godzinach

8.30‐11.00

w Biurze Zawodów ‐ hala „Zbąszynianka” ul. Mostowa 10 A.
2. Opiekę lekarską zapewnia Organizator.
3. Organizator zapewnia szatnie, natryski, przechowalnie bagażu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
5. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w
czasie trwania imprezy.
6. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2019.
7. Bieg zaliczany jest do VII Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego w Otwartych Biegach Ulicznych.
8. Organizator (zgodnie z Art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych/tekst jedn. DZ. U. z 2000 roku Nr 14, pozycja 176 z zmianami)
odprowadzi zryczałtowany podatek od nagród pieniężnych.
9. Każdy zawodnik musi wyrazid zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie
wizerunku i wypowiedzi związanych z organizacją Biegu.
10. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.
11. Wyniki Biegu będą dostępne po zakooczeniu imprezy na tablicy ogłoszeo oraz na stronach
www.biegzbaskich.pl i www.sts-timing .
12. Rozegrane zostaną również biegi dla dzieci i młodzieży. Informacje o nich dostępne będą w
odpowiedniej zakładce na stronie biegu: www.biegzbaskich.pl. W tych kategoriach nie obowiązują
wcześniejsze zapisy.
13. Organizatorzy pozostawiają 50 numerów startowych do dyspozycji Dyrektora Biegu dla
zaproszonych gości oraz zawodników wyczynowych. Dyrektor Biegu ma prawo dysponowad
numerami również w dniu Biegu.
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14. Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dancy
osobowych i ws sprawie swobodnego przepływu takich danych ora uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Administrator Danych Osobowych (Dyrektor Zbąszyoskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji)
informuje Panią/Pana, że:
1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Zbąszyoskim Centrum Sportu, Turystyki i
Rekreacji, ul. Mostowa 10a, 64-360 Zbąszyo.
2) Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ZCSTiR w Zbąszyniu pełni Maciej Ziegler, kontakt
telefoniczny: 68 3866 009, mail: m.ziegler@zbaszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest jest zapewnienie sprawnej
organizacji imprezy sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.
4) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane w ZCSTiR w Zbąszyniu przez okres nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakooczenia
imprezy w której Pani/Pan uczestniczył.
5) Pani /Pana dane osobowe są udostępniane – informacje o odbiorcach danych osobowych lub
o kategoriach odbiorców) na stronie centrumsportu-zbaszyn.pl oraz prowadzonych
przez ZCSTiR profilach facebook (czyli profil ZCSTiR oraz Bieg Zbąskich)*oraz w przekazach
telewizyjnych, internetowych oraz w prasie.
6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
7) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie
sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.
8) Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora – Dyrektora ZCSTIR w Zbąszyniu –
dostępu do swoich danych osobowych, b) prawo do sprostowania danych, c) prawo
do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), d) prawo ograniczenia
przetwarzania, e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo
do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegad decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9) Posiada Pani/Pan prawo do zmiany wyrażonej zgody oraz prawo do jej wycofania.
15. Podanie przez zawodnika wymaganych przez Organizatora podczas rejestracji danych osobowych
jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Zawodach. Organizator może przetwarzad dane
osobowe w związku z organizacją Biegu Zbąskich także we współpracy z innymi podmiotami, w
zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu Zbąskich.
16. Dane osobowe zawodnika mogą byd przekazywane podmiotom współpracującym z
Administratorem danych osobowych przy Biegu Zbąskich i akcji z nim związanych na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
17. Pomiar czasu przeprowadzi STS-timing.
18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
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