Organizator biegu
Śremski Sport Sp. z o.o.
ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem

REGULAMIN
Grand Prix Cross – Biegnij z duchem
§1 CEL BIEGU
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego
z elementów zdrowego trybu życia. Promowanie aktywności fizycznej na łonie przyrody.
Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

§2 ORGANIZATOR
Organizator: Śremski Sport Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Patron tytularny: Gmina Śrem

Adres: Śremski Sport Sp. z o.o.,

Akcja finansowana jest ze środków budżetowych

ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem

Gminy Śrem w ramach gminnego programu

E-mail: bok@sremskisport.pl

profilaktyki i rozwiązywania problemów

Tel.: 61 22 28 683

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§3 TERMINY I MIEJSCE
1.

Terminarz biegów: 25.09.2022, 20.11.2022, 26.02.2023, 23.04.2023, start biegów o 12:00.

2.

Miejsce zawodów: Śrem – Psarskie – tereny leśne w okolicy zalewu.

3.

Trasy biegów prowadzą po leśnych ścieżkach oraz po pozbruku.

4.

Dystans biegów wynosi ok. 5 km.

5.

Biuro zawodów znajduje się każdorazowo w okolicy mety biegu.

§4 UCZESTNICY
1.

Uczestnik to osoba, która ukończyła (lub ukończy w roku 2022) 16 lat i została zarejestrowana
drogą elektroniczną oraz została zweryfikowana w biurze zawodów w dniu biegu.

2.

Uczestnicy urodzeni w latach: 2004 – 2006, którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze
pełnoletniości mogą wziąć udział w zawodach pod warunkiem posiadania pozwolenia na
udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem
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dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym
podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

§5 ZGŁOSZENIA
1.

Zgłoszenia są dokonywane drogą elektroniczną do dnia 21.09.2022 do godz. 23:59 na stronie
www.sremskisport.pl.

2.

Zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej (najpóźniej 4 dni przed
zawodami).

3.

Po wyżej wskazanym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów, w dniu biegu
w godzinach 9:30 - 11:00.

4.

Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 11:00.

5.

Podczas weryfikacji w biurze zawodów uczestnicy zobowiązani są do okazania ważnego
dokumentu potwierdzającego tożsamość (tj. dowód osobisty, prawo jazdy, karta pobytu,
paszport, legitymacja szkolna).

6.

Limit uczestników – 200 osób na każdy z czterech biegów cyklu.

§6 OPŁATY
1.

Opłata jednorazowa
• 30 zł – płatna przez panel elektroniczny najpóźniej na cztery dni przed biegiem,
• 40 zł – płatna w dniu biegu w biurze zawodów,
• opłatę startową należy wpłacić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line.

2.

Karnet na cały cykl
•

100 zł – płatny przez panel elektroniczny,

•

karnet musi zostać opłacony w panelu zawodnika w nieprzekraczalnym terminie na cztery
dni przed pierwszym (karnet zaczyna obowiązywać od czasu wniesienia opłaty),

•

nie ma możliwości wykupienia karnetu w biurze zawodów,

•

opłatę startową należy wpłacić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line,

•

opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

§7 ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
W ramach pakietu startowego Organizator zapewnia:
• start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy,
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• dostęp do toalet przed zawodami i po zawodach,
• numer startowy,
• napoje i poczęstunek po zawodach,
• zabezpieczenie medyczne,
• obsługę sędziowską,
• medale dla wszystkich zawodników którzy ukończą bieg.
Numery startowe i chipy będą przydzielane przed każdym z biegów.

§8 KLASYFIKACJA
Ogólne warunki klasyfikacji
1.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego
zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta
startowego. Na starcie i mecie biegów znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują
pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niewłaściwe zamocowanie chipa powoduje
dyskwalifikację zawodnika.

2.

Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się:
● na podstawie czasu brutto, liczonego od chwili strzału Startera Biegu,
● ostateczna decyzja co do sposobu klasyfikacji w danym biegu należy zawsze do Sędziego
Głównego i zostanie zakomunikowana zawodnikom przez Startera Biegu. Wpisanie na listę
startową nastąpi po prawidłowej rejestracji oraz po zaksięgowaniu opłaty startowej na
koncie organizatora.

Klasyfikacja indywidualna
1.

Klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn.

2.

Kategorie wiekowe: K/M16 (16 - 34 lat), K/M35 (35 - 49 lat), K/M50 (50 lat i więcej).

3.

Przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w czasie
rozpoczęcia edycji cyklu (kategorie wyliczamy więc na podstawie roku 2022).

4.

Punkty w klasyfikacji OPEN przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach
według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd.

5.

Punkty w kategoriach wiekowych przyznawane będą za miejsca zajęte w danej kategorii
wiekowej w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty,
..., 100 miejsce – 100 punktów itd.
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6.

Zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki
z trzech najlepszych startów;

7.

W przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu
decyduje:
•

najlepszy czas uzyskany w edycji 2022-2023,

•

drugi najlepszy czas uzyskany w edycji 2022-2023.

Klasyfikacja końcowa
1.

Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej trzech
z czterech biegów.

2.

W klasyfikacji generalnej Grand Prix po wszystkich biegach wyróżniona będzie kategoria OPEN
oraz kategorie wiekowe.

§9 NAGRODY
1.

W klasyfikacji Grand Prix - OPEN – statuetki oraz nagrody rzeczowe dla sześciu najlepszych
zawodników i zawodniczek.

2.

W kategorii wiekowej – statuetki dla trzech najlepszych zawodników.

3.

Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych
- nagrody nie dublują się.

4.

W poszczególnych biegach nagrodzone zostaną po trzy osoby w klasyfikacji open mężczyzn
i kobiet.

§10 DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU
1.

Dane osobowe uczestników poszczególnych biegów “Cross Grand Prix - biegnij z duchem”
będą

przetwarzane

w

celach

przeprowadzenia

imprezy,

wyłonienia

zwycięzców

oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach marketingowych.
2.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku
z udziałem w cyklu Grand Prix obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz
z nazwą miejscowości, którą wskazał w Panelu użytkownika.

3.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku przez organizatorów oraz ich sponsorów/partnerów. Związane jest to
z promocją i realizacją zawodów.

4.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
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5.

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte
w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku
będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018
roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem 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).

6.

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek
informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem 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) znajduje się na
stronie www.sremskisport.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.

2.

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

3.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.

4.

Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony
i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie
cennych

przedmiotów

prosimy

o

osobisty,

każdorazowy

kontakt

z organizatorem.
5.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego
lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić
w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

6.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zezwolenia

personelowi

medycznemu

i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika
poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
7.

Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas
imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

8.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
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fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej
oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się
z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
9.

Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze
własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
11. Młodzież poniżej 18. roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/ opiekuna.
12. Protesty należy składać mailowo (pod adres: bok@sremskisport.pl) w terminie do 48h
po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
13. Niniejszy

Regulamin

obowiązuje

bezpośrednio

po

jego

ogłoszeniu

www.sremskisport.pl

Dyrektor biegu,
Daniel Cicharski

na

stronie

