REGULAMIN
XIX BIEGU ULICZNEGO ŚW. JAKUBA
I.

II.

Lębork, 20 lipca 2019 roku.
Patronat:
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku
- Burmistrz Miasta Lęborka
- Prezes Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła
Organizator:
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork,
tel. 59 862 71 77

III. Cel:
- Uczczenie patrona miasta.
- Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu.
- Promocja miasta Lęborka.
IV. Termin i miejsce:
- Bieg odbędzie się 20 lipca 2019 r. (sobota)
- Start honorowy o godz. 1545 – pl. Pokoju, przed sceną.
- Start ostry o godz. 1600 – ul. Armii Krajowej przy Piekarni „Janca”, skrzyżowanie z ul.
Czołgistów
V.

Trasa Biegu:
- Trasa biegu liczy 10 km, jest atestowana, ma 3 pętle po 2,67862 km plus dobieg od
startu do mety 1,96414 km. Start znajduje się przy ul. Armii Krajowej /1,0 m przed
końcem przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Czołgistów/. Dalej trasa biegu
będzie przebiegała następującymi ulicami: Armii Krajowej – ok. 168 m, Okrzei – ok. 60
m, Legionów Polskich – ok. 150 m, Słowackiego – 260 m, Wojska Polskiego – ok. 160
m, Okrzei – ok. 250 m, 1 Maja – 450 m, prosto przecina al. Wolności i wbiega na ul.
Staromiejską – 400 m, plac Pokoju – ok. 80 m oraz Armii Krajowej – ok. 700 m.
- Odcinki trasy biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez
funkcjonariuszy odpowiednich służb i będą przy częściowym i czasowym ograniczeniu
ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania
szczególnej ostrożności, a także stosowania się do wydawanych poleceń.
- Uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
- Start ostry nastąpi przy ul. Armii Krajowej przy Piekarni „Janca” przy skrzyżowaniu z
ul. Czołgistów, meta przy pl. Pokoju obok sceny.

VI. Uczestnictwo:
- Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają
aktualne badania lekarskie.
- Każdy pełnoletni uczestnik, który nie posiada aktualnego badania, musi podpisać
oświadczenie, że w biegu startuje na własną odpowiedzialność.
VII. Zapisy:
1. Zapisy przez Internet poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego
na
naszej
stronie
internetowej
www.csir.lebork.pl
oraz
www.maratonypolskie.pl
2. Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów tylko i wyłącznie w dniu 20
lipca 2019r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów mieszczącym się w sali
gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ul.
Curie-Skłodowskiej.

VIII. Opłaty:
Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania rachunku bankowego
Organizatora i wynosi:
1) 35 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy Organizatora tylko i
wyłącznie do dnia 15 lipca 2019r. do godz. 23:59. Po tym terminie nie ma możliwości
dokonania opłaty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora !
Numer konta: Pekao S.A. 06 1240 3800 1111 0010 8737 0183,
2) 70 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika biegu
osobiście w dniu 20 lipca 2019r. w godz. 1100-1500 w Biurze Zawodów.
3) Opłata startowa w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu nie podlega zwrotowi
bez względu na przyczynę nieuczestniczenia w biegu.
4) Zawodnicy z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty wpisowego !
IX. Klasyfikacja końcowa
- Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna oraz w niżej wymienionych
grupach wiekowych
I
16 – 19
II
20 – 29
III
30 – 39
IV
40 – 49
V
50 – 59
VI
60 – 69
VII
70 – 79
VIII 80 i powyżej
X. Nagrody:
- Klasyfikacja generalna (mężczyzn i kobiet):
I
1.300 zł
II
900 zł
III
750 zł
IV
650 zł
V
550 zł
VI
450 zł
VII
350 zł
VIII
300 zł
IX
250 zł
X
200 zł
1. W kategoriach wiekowych kobiety i mężczyźni za I miejsce otrzymują nagrodę
finansową w wysokości 100 zł oraz pamiątkowe statuetki, za miejsca II i III - nagrody
finansowe odpowiednio 70 zł i 50 zł.
2. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Lęborka (którzy zamieszkują i reprezentują klub w
Lęborku lub są niezrzeszeni) otrzymują nagrody finansowe w wysokości: I – 200 zł, II –
150 zł, III – 100 zł.
3. Przewiduje się nagrodę za nowy rekord trasy – 500 zł.
4. Pierwszych 550 uczestników otrzyma koszulkę, napój i pamiątkowy medal na mecie.
Pozostali zawodnicy otrzymają koszulki i medale przesłane pocztą.
5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi o godzinie 1800 na scenie przy pl. Pokoju.

XI.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
a) Uczestnik XIX Biegu Ulicznego św. Jakuba, przekazując organizatorom kartę
zgłoszenia uczestnika akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie i publikację jego danych osobowych.
b) Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym
dla prawidłowej organizacji XIX Biegu Ulicznego św. Jakuba.
c) Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja końcowa współzawodnictwa
publikowana będzie na stronie internetowej organizatora, tablicy ogłoszeń w siedzibie
organizatora oraz w materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych XIX Biegu
Ulicznego św. Jakuba.
d) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zawodów
pływackich jest Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku z siedzibą w Lęborku 84-300,
ul Olimpijczyków 31.
e) Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”.
f) Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym
zadania na rzecz Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją XIX
Biegu Ulicznego św. Jakuba tylko w przypadku i zakresie w jakim przekazanie tych
danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji współzawodnictwa.
g) Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
h) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich
przetwarzania, informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych,
a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać informacje
dotyczące źródła tych danych.
i) Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
w każdym momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie
zgody lub złożenie któregokolwiek żądania wymienionego wyżej nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub
złożeniem żądania. Cofniecie zgody na przetwarzanie lub publikację danych
osobowych, złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub
sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w
XIX Biegu Ulicznym św. Jakuba.
j) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia XIX Biegu
Ulicznego św. Jakuba lub 5 lat w przypadku rozliczeń finansowych i podatkowych. Po
tym czasie dane mogą być przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych,
statystycznych oraz sprawozdawczości.
k) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co
do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. Skargi można składać za
pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio na adres: Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
l) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego
osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z
wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych
jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi2@gmail.com

XII. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską.
2. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut.
3. Uczestnicy biegu startują na swoją odpowiedzialność, nie będą ubezpieczani od
nieszczęśliwych wypadków.
4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorowi.
Rekord trasy 30:25 ustanowił w roku 2018 Tomasz Grycko.

