REGULAMIN
NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO BIEGU KOLORÓW,
3 MAJ NA SPORTOWO
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu „Festiwal Kolorów” jest Ośrodek Kultury w Mirosławcu
II. CELE
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i poprawa
stanu zdrowia mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.
2. Rozwijania sportu powszechnego, w tym wyczynowego.
III. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 3 maja 2018 r.
IV. TRASA I GODZINY STARTU
1. Dla biegaczy oraz uczestników marszu Nordic Walking start i meta będzie miała miejsce na Stadionie
Miejskim w Mirosławcu.
2. Trasa przebiega: ulicami asfaltowymi, chodnikami, duktem leśnym oraz polnym. Przebieg trasy stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Dystans 5 km i 10 km obowiązuje:
• w rywalizacji biegaczy (kobiety i mężczyźni);
• w rywalizacji uczestników marszu Nordic Walking; dystans 5 km
2. Dystans ok. 0,4 km obowiązuje w biegu dzieci „Bieg z Maskotką”.
3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
4. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
5. Start nastąpi w godzinach:
• 09.30 – rozgrzewka
• 10.00– bieg dzieci „Bieg z Maskotką”,
• 10.20 do 12.00 - biegacze na dystansie 5 km i 10 km, zawodnicy marszu Nordic Walking.

V. LIMIT CZASU
1. Limit czasu biegu głównego do 10 km oraz marszu na 5 km wynosi 1,5 godziny.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać:
• osobiście w Biurze Zawodów, w dniu zawodów
2. Liczba Uczestników ograniczona jest do 300 osób.
3. Rejestrując się Uczestnik określi udział w: biegu na dystansie 5km lub 10 km lub marszu Nordic
Walking
4. Podpisując „Oświadczenie zawodnika” uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Ośrodek Kultury w Mirosławcu nie zapewnia
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Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu
choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością
lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Wzór tych
dokumentów jest dostępny na stronie internetowej www.okwm.pl, www.miroslawiec.pl oraz w Biurze
Zawodów w dniu biegu.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
zawodnika” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na
stronie internetowej www.okwm.pl, www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Zawodów w dniu biegu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia liczby 300
Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.
7. Udział w imprezie jest bezpłatny.
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VII. UCZESTNICTWO
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie „Oświadczenie zawodnika” lub
„Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego zawodnika” i przekazanie do Organizatora Biegu w dniu
imprezy.
W biegu, marszu Nordic Walking oraz biegu z maskotką uczestnicy startują bez ograniczeń wiekowych.
W grupie Nordic Walking start następuje obowiązkowo z kijkami.
Zaleca się start w białej koszulce.
Przebywanie na trasie biegu bez ważnego oznaczenia startowego jest niedozwolone. Osoby bez
ważnego oznaczenia startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się
poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze
zwierzętami.
W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami
ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
VIII. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro Zawodów będzie czynne w dniu zawodów, 3 maja br. – Stadion Miejski w Mirosławcu, ul.
Parkowa 8, 78-650 Mirosławiec od godz. 8.30 - 9.45.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu
biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie
projekt.
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4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą
być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach.
X. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. W czasie biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu Uczestników – nie będzie prowadzona
klasyfikacja.
2. Każdy uczestnik biegów i marszu Nordic Walking spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg
otrzyma medal okolicznościowy.

XI. BIEG DZIECI „BIEG Z MASKOTKĄ”
1. Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci oraz dorośli.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
zawodnika” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór dokumentu jest dostępny na stronie
internetowej www.okwm.pl, www.miroslawiec.pl oraz w biurze zawodów oraz w Biurze Zawodów
w dniu biegu.
3. Długość trasy wynosi ok. 400 metrów .
4. Bieg rozgrywany będzie w jednej kategorii wiekowej.
5. Start i meta: Stadion Miejski w Mirosławcu.
6. Miejscem zbiórki dzieci po biegu jest teren Stadionu Miejskiego w Mirosławcu.
7. Każdy uczestnik biegu otrzyma medal pamiątkowy.
8. Obowiązkowo każdy zawodnik biegnie ze swoją ulubioną maskotką. Wielkość maskotki jest dowolna.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora
• w sprawach organizacyjnych: e-mail: okis.mc@wp.pl;, tel. 67 25 95 023
2. Organizator nie zapewnia Uczestnikom obsługi medycznej na czas trwania Biegu.
3. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali oraz posiłków regeneracyjnych.
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Ośrodek
Kultury w Mirosławcu nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu bez obowiązującego oznaczenia
startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje
wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
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