REGULAMIN
IV BIEGU TARNOWSKIEGO „Leśna Draka”
o puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski i Nadleśnictwa Opole
Organizatorzy biegu:
• Gmina Tarnów Opolski, Nadleśnictwo Opole, Grupa biegowa Leśna Draka, Gminny
Ośrodek Kultury, Sołectwo Tarnów Opolski.
Partnerzy;
• LZS GKS „Piomar” Tarnów Op.-Przywory
• OSP Tarnów Opolski
• Klub Seniora w Tarnowie Opolskim
Cele:
• Integracja środowiska biegaczy i społeczności Gminy Tarnów Opolski, powiatu
opolskiego i województwa opolskiego
• popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności
ruchowej
• propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
• Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, sprzyjającego
harmonijnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, dorosłych i podnoszeniu sprawności
fizycznej
• promocja Gminy Tarnów Opolski
• promocja walorów przyrodniczych lasów na terenie Gminy Tarnów Opolski
i Nadleśnictwa Opole
Termin i miejsce:
• 17 listopada 2019 roku, Stadion w Tarnowie Op. ul. Osiedle Zakładowe
• Biegi dla dzieci – start godz. 10.00 (na stadionie)
• Bieg
główny
na
dystansie
10
km
i
marsz
Nordic
Walking na dystansie 7km – start godz. 12.00
• Biuro zawodów w dniu 17 listopada 2019 roku (niedziela) usytuowane będzie
w Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Os. Zakładowe 7) przy stadionie, czynne od godz.
08:30 do godz. 11.30
• Szatnia damska i męska oraz natryski znajdują się w budynku szatni klubu sportowego
obok stadionu.
• podczas biegu głównego organizatorzy zapewniają bezpłatną opiekę nad dziećmi
Trasa i dystans:
Kategorie
• Biegi dzieci:
■ przedszkolaki, roczniki 2016/2015 (3 do 4 lat) - dystans 100 m.
■ przedszkolaki, roczniki 2014/2013 (5 do 6 lat) - dystans 200 m.
■ roczniki 2012/2011 (7 do 8 lat) - dystans 400 m.
■ roczniki 2010/2009 (9 do 10 lat) - dystans 400 m.
■ roczniki 2008/2007 (11 do 12 lat) - dystans 400 m.
■ roczniki 2006/2005 (13 do 14 lat) - dystans 1000 m.
■ roczniki 2004/2003 (15 do 16 lat) - dystans 1000 m.
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Bieg główny 10 km - trasa prowadzić będzie alejami leśnymi , start i meta na bieżni
stadionu ◦ dystans: 10 km (1 pętla) ◦ limit osób startujących: 300
Marsz Nordic Walking, start i meta na bieżni stadionu ◦ dystans: 7 km (1 pętla) ◦ limit
osób startujących: w ramach limitu biegu głównego
Towarzyski Truchcik Seniora (dystans 400 m) – bez zapisów i rywalizacji
Uczestnictwo:
w biegach dla dzieci mogą brać udział dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie
osobiście wyrażą zgodę na start swoich dzieci w biurze zawodów w dniu biegu w
godzinach 8.30 – 9.45.
w biegu głównym oraz dodatkowym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 17
listopada 2019 roku ukończyli 16 lat, dokonali rejestracji zgodnie z niniejszym
regulaminem i potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na
karcie startowej), że posiadają dobry stan zdrowia i nie posiadają przeciwwskazań
medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach. Zawodnicy, którzy do dnia 17
listopada 2019 roku nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w
formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
wszyscy startujący zobowiązani są do zweryfikowania danych i pobrania numeru
startowego w Biurze Zawodów. Uczestnicy muszą obowiązkowo posiadać dokument
tożsamości
podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od
organizatora przymocowane z przodu, tak aby numer był widoczny przez cały czas
trwania zawodów.

Klasyfikacja, nagrody i wyniki:
organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu biegu głównego i marszu Nordic
Walking za pomocą czipów wbudowanych w numer startowy, trasa jest nieatestowana –
oznaczona znakami co 1 km, taśmami a w newralgicznych punktach zabezpieczona przez
wolontariuszy lub odpowiednie służby
w biegach dla dzieci prowadzone będą osobne klasyfikacje na każdym z rozgrywanych
dystansów
za zajęcie pierwszych trzech miejsc w biegach dzieci w poszczególnych kategoriach
przewidziane są puchary. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po
zakończeniu wszystkich biegów dziecięcych (ok. godz. 11.15). Każdy z uczestników
biegów dzieci otrzyma słodki upominek
w biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu
w biegu głównym na dystansie 10 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet
i mężczyzn oraz klasyfikacja wiekowa odrębnie dla kobiet i mężczyzn w kategoriach:
16-29 lat ♣ 30-39 lat ♣ 40-49 lat ♣ 50-59 lat ♣ 60 lat wzwyż
za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn
przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe. Zawodnicy, którzy zostaną nagrodzeni w
klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w klasyfikacji wiekowej.
wśród uczestników, którzy ukończą bieg, zostaną dodatkowo rozlosowane nagrody
rzeczowe, których pula i dostępność uzależniona jest od pozyskanych sponsorów.
Przyznany numer startowy odpowiada numerowi losu. Aby wziąć udział w loterii należy
oderwać odcinek z losem znajdujący się na numerze startowym i wrzucić do urny.
puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas
wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
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organizatorzy zapewniają wodę mineralną na mecie oraz 1 punkt z wodą na trasie biegu.
Na mecie biegu głównego każdy uczestnik otrzyma ciepły posiłek. Warunkiem wydania
posiłku jest posiadanie bonu, który należy oderwać od numeru startowego
dekoracje zwycięzców w biegu głównym rozpoczną się od godz. 14:30
w dniu biegu głównego odbędzie się także dodatkowa klasyfikacja OPEN „Nordic
Walking” posiadający odrębną klasyfikację „OPEN” Zgłoszenia i wpisowe w ramach
limitu biegu głównego.
Zapisy do biegów:
ze względu na przepustowość trasy wprowadza się ograniczenie liczby startujących do
300 osób na dystansie 10 km. Biegi dzieci bez limitu uczestników.
zgłoszeń można dokonywać elektronicznie na stronie www.time-sport.pl do 4 listopada
2019 roku (zapisy zamykamy 2 tyg. przed biegiem) lub do osiągnięcia limitu osób
startujących. Opłata startowa dokonywana będzie w trakcie zapisu poprzez płatności online. Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia
adnotacja na liście osób zapisanych.
nie pobiera się opłaty startowej od uczestników biegów dziecięcych
zgłoszeń do biegów dzieci można dokonywać elektronicznie na stronie www.timesport.pl na miesiąc przed biegiem
w sytuacji nie przekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów
elektronicznych, zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w godzinach 8.30 –
11.30 w biurze zawodów, z zastrzeżeniem, że opłata startowa do biegu głównego będzie
wtedy wyższa.
Wysokość opłaty startowej w biegu głównym wynosi:
♣ 30,oo zł wniesiona do dnia 4 listopada 2019 r.
♣ 50,00 zł w dniu zawodów, w przypadku dostępności wolnych miejsc
W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: - numer startowy, który
upoważnia do udziału w biegu i klasyfikacji - elektroniczny pomiar czasu za pomocą
dostarczonego przez organizatora czipu - pamiątkowy medal na mecie - udział w
losowaniu nagród rzeczowych po biegu - wodę na trasie oraz ciepły posiłek po biegu
Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę za dokonanie opłaty startowej zobowiązani są
do podania danych Nabywcy (i Odbiorcy jeżeli jest inny) w formularzu zgłoszeniowym.
Faktury będą wydawane w dniu zawodów.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi – można ją jednak scedować na innego uczestnika
w sytuacji rezygnacji ze startu po opłaceniu wpisowego. Wymaga to jednak
powiadomienia organizatora w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu z którego
nastąpiła rejestracja). Cesji można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4
listopada 2019 roku (zapisy zamykamy 2 tyg. przed biegiem). Osoby które dokonają
wpłaty do 4 listopada 2019 r. otrzymają imienny numer startowy.

RODO
Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz.
UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w
Tarnowie Opolskim.
2. Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@opoczta.pl lub poczty
tradycyjnej na adres: Osiedle Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i
w zakresie niezbędnym do organizacji IV Biegu Tarnowskiego „Leśna Draka” o
puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski i Nadleśnictwa Opole:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie
art. 6 ust. 1 lit c) RODO/, /w szczególności: wytworzenie i przechowywanie
dokumentów związanych z uczestnictwem/,
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi /na podstawie art.
6 ust. 1 lit e) RODO/,
c) wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie wskazanych
w ust. 3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych
są:
a) podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania Państwa danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw.
podmiot przetwarzający/,
c) inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/
przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim
Administrator je pozyskał, niezbędny do realizacji celu, w jakim Administrator je
pozyskał na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, a także po jego zrealizowaniu,
przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania Państwa danych osobowych /w
szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i
dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Państwa lub obrony przed Państwa
roszczeniami wobec Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu
prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,
c) uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych /z uwzględnieniem celów
przetwarzania/, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d) usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem
określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi
jedna z następujących okoliczności:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane,
- zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta, i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania;
- wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i
nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą
Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega Administrator;
e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
- kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu
swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania –
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu także
prawo do:
a) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją
przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w sytuacji gdy przetwarzanie:
- oparte jest na wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; lub
- jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
dzieckiem.
b) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które dostarczyli
Państwo Administratorowi,
c) przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze
strony Administratora, jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy w myśl
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
d) żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
9. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, w
związku z czym podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
12. W sytuacji, gdy nie podadzą Państwo swoich danych osobowych nie będzie możliwe:
- dopuszczenie Państwa do udziału w biegu,
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- zawarcie czy też wykonanie umowy.
13. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
14. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.
Utrwalenie i korzystanie z wizerunku
Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii
lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych
(np. klipy rozpowszechniane w Internecie ) wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela
Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:
•
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utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane
w dowolnej formie
wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na
bilbordach, emisje w przekazach telewizyjnych i radiowych
poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu 17 listopada 2019 r. zgodnie
z regulaminem Biegu
Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom
biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

Postanowienia końcowe:
• bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
• pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu,
• rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach,
plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy

zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na
podstawie posiadanego numeru startowego.
• udział w imprezie jest równoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do
wykorzystania wizerunku w celach promocji biegu.
• uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują
niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja
podlega potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie
oświadczenia
• organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na mecie biegu oraz mobilny patrol
medyczny.
• organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia OC i NNW, każdy zawodnik startuje na
swoją odpowiedzialność
• w przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 100 zł.
• w razie nie uznania protestu wadium przepada na rzecz organizatora
• interpretacja regulaminu należy do organizatora

