SZCZECIŃSKI FESTIWAL BIEGOWY
REGULAMIN BIEGU
“BIEG DZIECI“
Szczecin, 11 maja 2019 godz 12:15
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Zbiórka funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla podopiecznych
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie
Popularyzacja i upowszechnienie biegania wśród najmłodszych jako najprostszej formy rekreacji.
Budowanie świadomości społeczeństwa na temat pomocy nieuleczalnie chorym podopiecznym
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
Promocja Miasta Szczecin i integracja środowiska biegaczy. Bieg ma charakter regionalny.
Organizatorem biegu „ BIEG DZIECI ” (Imprezy) jest Stowarzyszenie „Siatkarze dla Hospicjum”
w Szczecinie
Sponsorem imprezy jest firma Mentor Systemy Audiowizualne
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Impreza odbędzie się w dniu 11 maja 2019 roku (sobota) w Szczecinie, a sam start biegów dzieci
nastąpi w okolicy godziny 12:15.
Biegi dziecięce rozegrane zostaną wzdłuż ostatniego kilometra trasy Biegu “Piątka z Gwiazdami”
Biegi rozegrane zostaną w następujących kategoriach wiekowych:
■ dzieci starsze: roczniki 2006-2011,
■ dzieci młodsze : roczniki: 2012-2016 .
Dystans do przebiegnięcia dla poszczególnych kategorii wiekowej dzieci zostanie podany po
zakończeniu zapisów i zamknięciu list startowych.
Meta każdego z dystansów usytuowana będzie na mecie biegu Piątka z Gwiazdami/ (dmuchana
brama mety). Ustalono limit łączny : 100 dzieci
Miejsca startu do biegów dziecięcych będą dokładnie oznaczone.
Zgłoszenia do biegów dziecięcych dokonywać można poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie https://biegowy.szczecin.plw
 zakładce – Biegi Dziecięce. Start zapisów rozpocznie się
11.03.2019 tj. w poniedziałek o godz. 08:00. Zgłoszenia dokonywać można do 11 kwietnia 2019
r. lub do momentu wyczerpania miejsc ( limit 100 dzieci).
Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
Podczas weryfikacji i odbioru numeru startowego a także w trakcie biegu (w pobliżu trasy
biegów) obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
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Uwaga, istnieje możliwość dla dzieci, które spóźnią się na bieg swojej grupy wiekowej aby wziąć
udział w biegu z kolejną grupą wiekową.
Organizator dopuszcza obecność tj. bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (jednak bez trzymania
dziecka, czyli asekuracja w pobliżu dziecka bez przeszkadzania innym dzieciom). Dopuszczalne
jest to tylko w najmłodszej grupie wiekowej (roczniki 2012 i młodsze). W pozostałych grupach
wiekowych asekuracja rodzica lub pomoc jest zabroniona.
Odpowiedzialność: Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas
rozgrywania biegu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety oraz programu
imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych
przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.
Dopuszczenie Uczestnika do biegu dzieci odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie
podpisanego Oświadczenia rodzica(opiekuna) o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu
(formularz dostępny w Biurze Zawodów) ,
Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwości kontynuacji biegu są ostateczne i
niepodważalne.
Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie „Biegu Dzieci ” nie mogą przebywać
osoby bez numeru startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu
przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w prawach uczestnictwa w imprezach
organizowanych przez Organizatora na 2 lata.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących
stanowić zagrożenie dla innych Uczestników, uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i
uniemożliwiającymi identyfikację Uczestnika, startu ze zwierzętami.
Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Biegu Dzieci wynosi 100 osób. W przypadku
wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
Organizator może zwiększyć limit uczestników biegu.
Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez
Uczestnika formularza zgłoszeniowego.
Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze
Zawodów zlokalizowanym:
■ 9 maja 2019 r. (czwartek), Szczeciński Dom Sportu , ul. Wąska 16, Szczecin, sala
konferencyjna, 1 piętro, godziny: 12:00- 20:00
■ 10 maja 2019 r. (piątek), Szczeciński dom Sportu , ul. Wąska 16, Szczecin, sala
konferencyjna 1 piętro., godziny: 12:00- 19:00
■ 11 maja 2018 r. (sobota), Biuro Zawodów, zlokalizowane w okolicy parkingu przy
kąpielisku Arkonka, godz. 9:00 do 10:00
Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani
rozsyłane w późniejszym terminie.
W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę
następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanych przez Uczestnika UPOWAŻNIENIA DO
ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO oraz kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika
(do wglądu).
W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy otrzyma:
■ numer startowy (imienny numer startowy zostanie nadany Uczestnikom, którzy
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zarejestrują się i opłaca start do dnia 11 kwietnia 2019 r.) z czterema agrafkami
chip do pomiaru czasu w numerze startowym ,
worek depozytowy (na odzież),
gratisowe upominki od sponsorów i partnerów Imprezy,
napoje (woda) na mecie biegu, o pamiątkowy medal na mecie,
posiłek regeneracyjny (zupa)
możliwość skorzystania z depozytu

Dane osobowe Uczestników Biegu Dzieci będą przetwarzane w celach przeprowadzenia i
promocji Biegu Dzieci oraz innych imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu i
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z
prowadzona działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Dane osobowe Uczestników Biegu Dzieci będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015 r. poz. 1309). Administratorem danych osobowych
jest Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem
w Biegu Dzieci , obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje, roku urodzenia, czy nazwa klubu - w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Dzieci . Poprzez
przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na
potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a
także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawa o ochronie o
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania
takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres
Organizatora.
Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z Ustawa o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Organizator nie bedzie ujawniał tych informacji zadnym osobom trzecim.
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Wszystkich Uczestników Biegu Dzieci i obowiązuje niniejszy Regulamin.
Organizator zapewnia opieke medyczna na starcie, trasie i mecie Imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie
lub w transmisjach radiowo- telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
Uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na
nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w
gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe zwiazane z
działalnościa prowadzona przez Organizatora.
Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własna odpowiedzialność i ponosi związane z tym
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ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Biegu Dzieci wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu Dzieci i
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu Piątka z Gwiazdami wyłacznie na
własna odpowiedzialność.
Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy:
kontakt@biegowy.szczecin.plw czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga
Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.
Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek
z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą dyskwalifikacji
niedopuszczalne jest także zasłanianie numeru startowego w części lub w całości (w numerze
startowym znajduje chip do pomiaru czasu), w szczególności w momencie startu.
Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydajność fizyczna oraz środków alkoholowych roznego rodzaju.
Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas
biegu pod groźba wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy
zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub
wykluczenia go w jego trakcie.
Rzeczy do depozytu będą przyjmowane/ wydawane tylko w załączonych do Pakietów Startowych
workach, oznakowanych numerem tożsamym z numerem startowym Uczestnika, w dniu startu w
godzinach od 09:00 do 14:00. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru
startowego. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od
odpowiedzialności za pobranie worka przez inna osobe.
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione
w strefie startu (poza depozytem).
Przebywanie na trasie Biegu Dzieci bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach,
innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia
wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic
walking oraz bieg z zwierzetami. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora
(rowery, motocykle, samochody) z wazna przepustka wydana przez Organizatora.
W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów
.
Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.)
jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych
sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników
reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa
mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień
Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do
wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
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Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora :Biegu Dzieci”

