REGULAMIN
„BIEGAMY NA 800-lecie MIKOŁOWA”
RODZINNAIMPREZA BIEGOWA
I. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
II. PARTNERZY
Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe Biegaton Mikołów
Fundacja „STO SERC”
III. TERMIN
Bieg odbędzie się 25 czerwca 2022 r. (sobota)
IV. MIEJSCE
Stadion LA w Mikołowie – Kompleks sportowo – rekreacyjny MOSiR
(ul. Żwirki i Wigury 45)
V. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE IMPREZY
Impreza będzie trwać w godzinach 10:00 – 14:00
Biuro zawodów będzie czynne w dniu imprezy w godz. 9:00 – 14:00
VI. DŁUGOŚĆ TRASY
➢ Każdy uczestnik bez względu na wiek i płeć musi samodzielnie pokonać (biegiem
lub marszem) min. 800 m na bieżni LA.
➢ Nie ma limitu maksymalnego dystansu – zawodnicy mogą schodzić i wchodzić
na bieżnię kilkakrotnie w trakcie trwania imprezy. Zakończenie biegu / marszu
potwierdzane jest zwrotem chipa startowego.
VII. UCZESTNICTWO
➢ W imprezie może wziąć udział każdy – bez względu na wiek i płeć. Zawodnicy
rejestrują się online – zapisy rozpoczną się 25 maja br. i będą trwały do dnia
23 czerwca br.
➢ Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na wskazany przez Organizatora cel
charytatywny oraz pokonanie w dniu imprezy dystansu co najmniej 800 m na bieżni
LA.

➢ Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy tj. 25.06.2022 r. w biurze
zawodów poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego oraz
uiszczenie opłaty na cel charytatywny wolontariuszowi „Fundacji Sto Serc”.
➢ Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć do biura zawodów zgodę prawnego
opiekuna na udział w imprezie.
➢ Dystans 800 m można przebiec, przetruchtać, przemaszerować z kijkami NW,
przebiec z wózkiem dziecięcym itp. Najważniejsze są pokonanie dystansu min. 800
m oraz możliwość pomocy potrzebującym. Zgłoszeni uczestnicy muszą rozpocząć
i zakończyć swój bieg w dniu imprezy, w godzinach 10:00 – 14:00.
➢ Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie otrzymają
numer startowy oraz chip pomiarowy. Do weryfikacji w biurze zawodów uczestnicy
imprezy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
➢ Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest podpisanie oświadczenia o starcie
w zawodach na własną odpowiedzialność.
➢ Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i chipów odbędzie się w Biurze
Zawodów w dniu 25.06.2022 r. (Mikołów, Kompleks sportowo rekreacyjny MOSiR,
ul. Żwirki i Wigury 45). Chipy zwrotne powinny być zamocowane na butach. Każdy
uczestnik zobowiązany jest do zwrotu chipu.
VIII. ZGŁOSZENIA
➢ Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie www.mosir.mikolow.eu
➢ Termin zgłoszeń online: od 25.05.2022 r. do 23.06.202 r.
➢ Kwota wpisowego wynosi min. 20 zł i w całości przekazywana jest na cel
charytatywny – na leczenie Milenki Ćmok. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji
Sto Serc:

Fundacja STO SERC
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 20
74 1020 2528 0000 0702 0277 3166
Tytułem: Imię i nazwisko zawodnika – Biegamy na 800 – lecie
Mikołowa, Milena Ćmok

IX. KLASYFIKACJE i NAGRODY
➢ Każdy uczestnik, który pokonał dystans min. 800 m otrzyma pamiątkowy medal.
➢ Będą również prowadzone klasyfikacje pucharowe:
•

najszybszy czas przebiegnięcia 4 km (10 okrążeń): kobiety – miejsca 1 – 3

•

najszybszy czas przebiegnięcia 4 km (10 okrążeń): mężczyźni – miejsca 1 – 3

•

najszybszy czas przebiegnięcia 8 km (20 okrążeń): kobiety – miejsca 1 – 3

•

najszybszy czas przebiegnięcia 8 km (20 okrążeń): mężczyźni – miejsca 1 – 3

•

najszybszy czas przebiegnięcia 16 km (40 okrążeń): kobiety – miejsca 1 – 3

•

najszybszy czas przebiegnięcia 16 km (40 okrążeń): mężczyźni – miejsca 1 – 3

•

najwięcej przebiegniętych kilometrów: kobiety – miejsce 1

•

najwięcej przebiegniętych kilometrów: mężczyźni – miejsce 1

Zawodnicy, którzy chcą rywalizować w kategoriach pucharowych (najlepszy czas),
przy zapisach muszą zadeklarować, w którym z dystansów chcą być sklasyfikowani.
Uwaga: zawodnik może wybrać tylko jedną kategorię: 4 km, 8 km lub 16 km.
Kategorie

„najwięcej

przebiegniętych

kilometrów

kobiet”

oraz

„najwięcej

przebiegniętych kilometrów mężczyzn” są kategoriami dodatkowymi – zostaną w niej
nagrodzeni zawodnicy, którzy przebiegli najdłuższy dystans. Dopuszcza się wygraną
zawodników, którzy byli wcześniej nagrodzeni w którejś z kategorii czasowych.
➢ Dodatkowo przyznane zostaną statuetki dla:
•

najstarszego uczestnika imprezy, który samodzielnie pokonał dystans min. 800 m

•

najstarszej uczestniczki imprezy, która samodzielnie pokonała dystans min. 800 m

•

najmłodszego uczestnika imprezy, który samodzielnie pokonał dystans min. 800 m

•

najmłodszej uczestniczki imprezy, która samodzielnie pokonała dystans min. 800 m

•

najliczniejszej rodziny biorącej udział w imprezie – dzieci/rodzice/dziadkowie

➢ W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wydania
pamiątkowego medalu w okresie późniejszym. Odbiór osobisty w siedzibie MOSiR
Mikołów (ul. Konstytucji 3 Maja 31)
➢ Ceremonia wręczania nagród i pucharów jest planowana na godz. 14:15.
➢ Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni na stronach
internetowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
➢ Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów
obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim
ustaleniom w nim zawartym.
➢ Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać oświadczenie
udziału w imprezie podpisane przez prawnego opiekuna.
➢ Uczestnicy oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
➢ Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych
i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych w obiekcie
sportowym.
➢ Zgłoszenie do udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
➢ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
➢ Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
➢ Zawodnicy mogą wnieść protest do 10 min po zakończeniu biegu i po uiszczeniu opłaty
w wysokości 50 zł (w przypadku uzasadnionego protestu opłata będzie zwracana
zawodnikowi).
➢ Protesty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przez biuro zawodów do 10
min po zakończeniu biegu.
➢ Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział
w imprezie organizowanej przez MOSiR w Mikołowie wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie)
w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników
do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących
imprezę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w wydarzeniu.
➢ Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia
mogą zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych MOSiR
w Mikołowie, jak również w innych mediach.
➢ Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43 - 190 Mikołów.

➢ Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi

przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo, osobom biorącym udział w imprezie/akcji przysługuje prawo do złożenia skargi
do organu nadzorczego.

➢ Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu

www.mosir.mikolow.eu
https://www.facebook.com/MiejskiOsrodekSportuiRekreacjiwMikolowie

