Biegi Śnieżnickie – Międzygórze 2020
Bieg alpejski na Śnieżnik
Półmaraton Śnieżnicki
Międzygórze 01-02 Sierpnia 2020 r.

REGULAMIN
1. ORGANIZATOR
Gmina Bystrzyca Kłodzka
ULKS „Bystrzyca Kłodzka”.
Polski Związek Lekkiej Atletyki.

2. MIEJSCE I TERMIN
Międzygórze, Masyw Śnieżnika 01-02 sierpnia 2020 r., gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki.

3. TRASA
01.08.2020 r. Bieg alpejski na Śnieżnik – 9,7 km +935 -55
02.08.2020 r. Półmaraton Śnieżnicki 21,1 km +735 – 735

4. PAKIET
Pakiet startowy

▪

Koszulka techniczna;

▪

Pamiątkowy medal;

▪

Okolicznościowy numer startowy;

▪

Losowanie nagród;

▪

Posiłek po zawodach mięsny lub wegetariański;

▪

Bufet mety, kawa, herbata, izo, ciastko;

▪

Elektroniczny pomiar czasu;

▪

Punkty odżywcze na trasie biegu; (woda, izo, owoce, rozmieszczenie punktów na mapie tras)

▪

Depozyt;

▪

Nagrody dla najlepszych.

Pakiet może być rozszerzony w zależności od pozyskania środków

5. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie ultimasport.pl
Dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniach od 31.07 do 02.08.2020 r.(godziny pracy
biura znajdują się w programie minutowym stanowiącym załącznik do regulaminu)
zawodnicy z licencją PZLA dodatkowo dokonują zgłoszenia poprzez system zgłoszeń domtelsport.pl – regulamin
MP dotyczy biegu alpejskiego )

6. OPŁATA STARTOWA
•

Bieg alpejski na Śnieżnik – 9,7 km +935 -55,

Mieszkańcy Gminy Bystrzyca Kłodzka do dnia 30.06 – 35 zł po tym terminie obowiązują opłaty jak poniżej;
• do dnia 15.04.2020 opłata – 45zł
• 16.04. do 29.07. - 60 zł
Od 30.07. opłaty dokonujemy w Biurze Zawodów w dniach 31.07 do 02.08.2020 r. opłata startowa wynosi 80 PLN
bez względu na wcześniejsze zgłoszenie.

•

Bieg „Półmaraton Śnieżnicki” 21,1 km +735 – 735

Mieszkańcy Gminy Bystrzyca Kłodzka do dnia 30.06 – 35 zł po tym terminie obowiązują opłaty jak poniżej;
• do dnia 15.04.2020 opłata – 45zł
• 16.04. do 29.07. - 60 zł
Od 30.07. opłaty dokonujemy w Biurze Zawodów w dniach 31.07 do 02.08.2020 r. opłata startowa wynosi 80 PLN
bez względu na wcześniejsze zgłoszenie.

•

Bieg alpejski + Półmaraton dwa biegi jeden pakiet

Mieszkańcy Gminy Bystrzyca Kłodzka do dnia 30.06 – 50 zł po tym terminie obowiązują opłaty jak poniżej;
• do dnia 15.04.2020 opłata – 70 zł
• 16.04. do 29.07. – 90 zł
Od 30.07. opłaty dokonujemy w Biurze Zawodów w dniach 31.07 do 02.08.2020 r. opłata startowa wynosi 120
PLN bez względu na wcześniejsze zgłoszenie.
UWAGA !!!
Istnieje możliwość zniżkowej opłaty dla grup biegowych powyżej 5 uczestników poprzez kontakt z organizatorem,
74 8117 675, sport@bystrzycaklodzka.pl

7. ZASADY UCZESTNICTWA
Osoby pełnoletnie startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na
formularzu zgłoszeniowym przy odbiorze numeru startowego. W biegach głównych mają prawo startu tylko
osoby pełnoletnie pozostałe osoby startują w biegach według przynależnej kategorii.

8. KLASYFIKACJA
Bieg alpejski na Śnieżnik – 9,7 km +935 -55,
Open kobiet i mężczyzn miejsca 1- 5,
Kategorie wiekowe 1-3,
Bieg „Półmaraton Śnieżnicki” 21,1 km +735 – 735
Open kobiet i mężczyzn miejsca 1- 3,
Kategorie wiekowe 1-3,
Bieg alpejski na Śnieżnik – 9,7 km +935 -55, + Bieg „Półmaraton Śnieżnicki” 21,1 km +735 – 735
Open kobiet i mężczyzn miejsca 1- 3,
Kategorie wiekowe 1-3,
Klasyfikacja zespołowa – suma czasów 3 osób w biegu alpejskim, suma czasów 3 osób w „Półmaratonie
Śnieżnickim” - zwycięża zespół z najlepszym czasem.
Zespół/ drużyna może być formalna lub nieformalna o przynależności do zespołu decyduje jednobrzmiąca nazwa.

9. KATEGORIE WIEKOWE
Kobiety: : K- 20, K- 30, K- 40, K-50, K- 60 Mężczyźni: M- 20, M- 30, M- 40, M-50, M- 60, M-70

10. NAGRODY
Bieg alpejski – finansowe OPEN (według załącznika do regulaminu wykaz ukaże się do 30.06.2020)
Półmaraton Śnieżnicki – finansowe OPEN (według załącznika do regulaminu wykaz ukaże się do 30.06.2020)
Kategorie wiekowe – trofea
Klasyfikacja za dwa biegi alpejski + półmaraton- OPEN (według załącznika do regulaminu wykaz ukaże się do
30.06.2020)
Klasyfikacja za dwa biegi alpejski + półmaraton – Kategorie trofea
Zespołowa – Trofea
Losowanie nagród wśród uczestników

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem
Twoich danych osobowych jest Gmina Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 1 57-500 Bystrzyca Kłodzka. W jakim celu
i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe? Na podstawie konieczności wykonania umowy w
celu: 1. W celu i na podstawie wykonania umowy (regulaminu) – czyli Twojego udziału w biegu: ○ Twojego
uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.) ○
publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników ○ dostarczania usług płatniczych ○ przesyłanie
informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez nas ○ obsługi zgłoszeń i korespondencji
które do nas kierujesz ○ kontaktu z Tobą ○ umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji
charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego) Na podstawie osobnej zgody w celu: 1. na podstawie
wyrażonej przez Ciebie zgody: ○ przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS) w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego, Czy musisz podawać dane osobowe? Podanie danych osobowych jest niezbędne do
Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu. Jak
długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony
rejestracji ultimasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka, na które

zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach
wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom
i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych
(szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach
statystycznych i archiwalnych. Kto będzie odbiorcą danych osobowych? Twoje dane osobowe będą ujawniane
pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji
wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające
podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych? Masz prawo do wniesienia
żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej
cofnięcia w dowolnym momencie.

UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia transport odzieży wierzchniej 01 sierpnia, ze startu do Schroniska „Na Śnieżniku ”.
Zdawanie odzieży do oznakowanych busów do godz. 10:00

2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
3. Meta na szczycie Śnieżnika czynna będzie do godz. 13:00 . Osoby, które nie dotrą do mety do tej godziny nie
zostaną sklasyfikowane

4. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW.
5. Udział w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku
uczestnika zawodów.

6. Osoby, które wystartują w czasie niewłaściwym dla swojej kategorii zostaną zdyskwalifikowane
7. Wszelkie protesty będą rozpatrywane przez Jury Zawodów do 15 minut po wywieszeniu nieoficjalnych
wyników zawodów na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie
kaucji w wysokości 100 zł. Suma ta przepada w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu na rzecz
organizatora, a zostaje zwrócona w przypadku uznania protestu.

8. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
9. Jury zastrzega sobie prawo dokonania niezbędnych zmian w regulaminie w sytuacji, gdy okoliczności
zawodów, np. wymuszone zmianą warunków pogodowych, będą takich wymagały.
Kierownik zawodów

Roman Bogdał

