GMINA KLUCZBORK

Popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu.
Promocja Miasta Kluczborka w Polsce i na świecie.
Wyłonienie zwycięzców biegów.

Gmina Kluczbork
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku
Kontakt:
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel. (+48) 77 418 65 94
e-mail: osir@kluczbork.pl
www.osir.kluczbork.pl

Zawody odbędą się w dniu 27 września 2020 r. (niedziela).
Start: Bieg otwarty dla kobiet i mężczyzn: dystans – 5 km nastąpi o godzinie 11:00.
Start: Marsz Nordic Walking dla kobiet i mężczyzn: dystans – 5 km nastąpi o
godzinie 11:10.
Start: Bieg otwarty dla kobiet i mężczyzn: dystans – 10 km nastąpi o godzinie 13:00.
Miejsce: plaża Zbiornik Retencyjny Kluczbork, Ligota Górna, ul. Gliwicka 45 E.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji biegowej i marszu Nordic Walking
Bieg otwarty dla kobiet i mężczyzn: dystans – 5 km lub 10 km.
Marsz Nordic Walking dla kobiet i mężczyzn: dystans – 5 km.
Start i Meta: plaża Zbiornik Retencyjny Kluczbork.
Każdy kilometr trasy oznaczony.
Nawierzchnia: drogi leśne, drogi szutrowe, asfalt.
Mapa trasy biegu i marszu w punkcie XV.
Limit czasu na pokonanie każdej trasy wynosi 1,5 godziny.

Na wszystkich dystansach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie
dokonywać firma Zmierzymyczas.pl za pomocą systemu chipów aktywnych w numerze
startowym.
Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu oraz
sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Niewłaściwe zamocowanie chipa może
spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

1) Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone
18 lat i nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do biegania oraz podpiszą
oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.
2) Ze względu na specyfikę trasy nie dopuszcza się udział osób na wózkach.
3) Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
4) Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem
(np.: dowód osobisty, paszport, itd.)
5) Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
6) Każdy uczestnik zobowiązany jest przed startem do zapoznania się z klauzulą
informacyjną dot. administratora danych osobowych oraz zasad przetwarzania
danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7) Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
8) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany
jest do jego przestrzegania.
9) Limit uczestników biegu
na dystansie 5 km wynosi 150 osób.
na dystansie 10 km wynosi 150 osób.
10) Limit uczestników marszu na dystansie 5 km wynosi 50 osób.

Bieg:
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn na 5 i 10 km
 Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn na 5 i 10 km
MĘŻCZYŹNI
M20
M30
M40
M50

18 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 lat i więcej

KOBIETY
K20
K30
K40
K50

18 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat
50 lat i więcej

 Kategorie mieszkańców Gminy Kluczbork miejsca I - III w klasyfikacji generalnej
biegu otwartego kobiet i mężczyzn
Marsz Nordic Walking
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn na 5 km
 Kategorie mieszkańców Gminy Kluczbork miejsca I - III w klasyfikacji generalnej
kobiet i mężczyzn
 Bez podziału na kategorie wiekowe

1) Impreza ma charakter otwarty.
2) Zgłoszeń można dokonywać elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie zmierzymyczas.pl.
3) Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do dnia
22 września 2020 r., natomiast w sytuacji nieprzekroczenia zakładanej ilości osób

startujących podczas zapisów elektronicznych, zgłoszenia będą przyjmowane w
biurze zawodów w dniu imprezy od godz. 9.00 do wykorzystania limitu osób
startujących.
4) Za zgłoszenie uważa się:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
przed wyczerpaniem limitu miejsc,
b) dokonanie opłaty startowej za pomocą płatności elektronicznych na konto
bankowe podane w panelu zgłoszeń internetowych.
5) Osoby, które zgłoszą się droga elektroniczną i nie dokonają opłaty startowej w
terminie do trzech dni roboczych po dokonaniu zgłoszenia – zgłoszenie takie jest
traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu zapisów
elektronicznych.
6) Zgłoszenie udziału w biegu i marszu będzie rozumiane, jako zapoznanie się
zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania
oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork,
tel. (+48) 77 418 65 94, e-mail: osir@kluczbork.pl, www.osir.kluczbork.pl. Czynne od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
W dniu zawodów:
Budynek zaplecza Zbiornik Retencyjny Kluczbork, Ligota Górna, ul. Gliwicka 45 E,
Biuro zawodów, będzie czynne od godziny 9.00 do 13:00.

Ze względu na obostrzenia Sanitarne depozyt nie będzie prowadzony.

Bieg otwarty kobiet i mężczyzn:
1) Każdy uczestnik biegu otrzyma medal oraz pakiet startowy.
2) Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej biegu otwartego kobiet i mężczyzn
(dystans: 5 km i 10 km) otrzymują puchar oraz nagrody pieniężne.
Im
II m

400 zł
200 zł

III m

100 zł

3) Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji mieszkańców Województwa Opolskiego kobiet
i mężczyzn na dystansie 10 km otrzymują nagrody pieniężne ufundowane przez
Marszałka Województwa Opolskiego.
Im
II m
III m

300 zł
200 zł
100 zł

4) Dla mieszkańców Gminy Kluczbork, którzy zdobędą miejsca I - III w klasyfikacji
generalnej biegu otwartego kobiet i mężczyzn (dystans: 5 km i 10 km) otrzymują
nagrody rzeczowe.
5) Zdobywcy miejsc I - III w poszczególnych kategoriach wiekowych biegu otwartego
kobiet i mężczyzn (dystans: 5 km i 10 km) otrzymują miodową niespodziankę.

Marsz Nordic Walking dla kobiet i mężczyzn:
1) Każdy uczestnik marszu otrzyma medal oraz pakiet startowy.
2) Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej marszu kobiet i mężczyzn
(dystans: 5 km) otrzymują puchar i nagrody rzeczowe.
3) Dla mieszkańców Gminy Kluczbork, którzy zdobędą miejsca I - III w klasyfikacji
generalnej marszu kobiet i mężczyzn (dystans: 5 km) otrzymują miodową
niespodziankę.

1) Każdy uczestnik zawodów ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego), które
wynosi:
 30 zł płatne na konto w systemie zapisów elektronicznych,
 40 zł płatne gotówką w dniu zawodów.
2) Dla posiadaczy karty Kluczbork „dla rodziny +” oraz karty „Gmina Kluczbork dla
Seniora” wpisowe wynosi:
 15 zł płatne na konto w systemie zapisów elektronicznych,
 20 zł płatne gotówką w dniu zawodów.
3) Zasady ogólne dotyczące opłat:
Opłaty należy kierować na konto bankowe podane w systemie zapisów
elektronicznych na stronie Zmierzymyczas.pl. Informacja o uiszczeniu opłaty
startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia
dokonania wpłaty,

W razie problemów lub pytań dotyczących rejestracji oraz opłat w systemie
zapisów elektronicznych, prosimy o kontakt z firmą Zmierzymyczas.pl,
Osoby chcące otrzymać fakturę / rachunek za udział w zawodach proszone są o
przekazanie takiej informacji na adres e-mail: osir@kluczbork.pl,
Opłata wpłacona na konto bankowe nie podlega zwrotowi w żadnych
okolicznościach,
Zwracamy szczególną uwagę na to, że za zgłoszenie droga elektroniczną do
zawodów uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie
opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty w terminie do trzech dni
roboczych po dokonaniu zgłoszenia drogą elektroniczną osoby te zostaną
skreślone z listy startowej.

WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW
Przed wejściem do Biura Zawodów będziemy Was prosili o zdezynfekowanie rąk.
Dojście do stanowisk będzie koordynowane, obowiązuje zasada zachowania odstępu 2
metrów lub zakrywania ust i nosa.
Standardowo będziecie musieli podpisać oświadczenia o stanie zdrowia, które w tym
roku będą rozszerzone o oświadczenie o brak kontaktu z osobami zarażonymi w
ostatnich dwóch tygodniach (Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA).
Na listę zgłoszeń brani są pod uwagę tylko osoby zgłoszone i opłacone. Ze względu na
ograniczenia rządowe związane z COVID-19 wprowadza się ograniczenie liczby
startujących do 150 osób.
START I META
Strefa startu będzie wygrodzona, a w niej będą mogły znajdować się tylko osoby
zapisane na bieg, tak aby była możliwość dostosowania się do obowiązujących
obostrzeń, tzn. aby w tej strefie nie przebywało więcej niż 150 osób.
Start jest to strefa gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu 2 metrów od innych
uczestników, dlatego wymagać będziemy od Was zasłaniania ust i nosa – może to być
maseczka lub np. chusta wielofunkcyjna.
Przypominamy, że mamy ustawowy obowiązek na żądanie uprawnionych organów
udostępnić dane poszczególnych zawodników – każdy z Was będzie miał numer
startowy – nie dajcie się sfotografować w strefie startu bez maseczki lub chusty na
twarzy.
Dla osób wolących zachować większy dystans od innych dopuszczamy możliwość
startu opóźnionego, możecie poczekać z tyłu lub boku i po oficjalnym starcie samotnie

wyruszyć na trasę biegu lub marszu – na przekroczenie linii startu macie 5 minut od
strzału startera.
Bardzo prosimy, aby po ukończeniu biegu i marszu w strefie mety nie przebywać dłużej
niż tego wymaga krótki odpoczynek i szybkie zdjęcie, a posilać się już poza strefą mety.
O wynikach biegu i marszu zostanie powiadomiony każdy uczestnik przez sms na nr.
telefonu podany przy zgłoszeniu
DEKORACJA
Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 dekoracja odbędzie się w ramach
obowiązujących zaleceń oraz obostrzeń sanitarnych, o dokładnej formie poinformujemy
was w dniu zawodów.
POZOSTAŁE
Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie startujących zawodników w
ramach obowiązujących obostrzeń.
Uczestnik, który nie będzie się stosować do zaleceń i próśb organizatora może zostać
zdyskwalifikowany.
Wszyscy wolontariusze mający bezpośredni kontakt z biegaczami będą pracować w
rękawiczkach jednorazowych oraz w maseczkach lub w przyłbicach, a wszystkie
powierzchnie na bieżąco dezynfekowane, szczególnie stoły i krzesła w biurze zawodów.
Dozowniki do dezynfekcji rąk będą dostępne w biurze zawodów oraz w toaletach.
Za skupiska ludzi znajdujące się poza wydzieloną strefą nie bierzemy
odpowiedzialności, ale jeżeli zauważymy, że takie powstają będziemy reagowali.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia imprezy z przyczyn nie zależnych od
organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu
wyjątkowego itp.) Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca
Imprezy. Każdy Uczestnik, zostanie o tym poinformowany poprzez zamieszczenie
odpowiedniej informacji na stronach internetowych Organizatora: www.osir.kluczbork.pl,
www.kluczbork.eu, www.zmierzymyczas.pl oraz w formie mailowej, nie później niż 24
godziny przed rozpoczęciem Imprezy. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie
skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do
Uczestnika ani roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

1) Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu biegu w biurze zawodów oraz na
stronie internetowej www.osir.kluczbork.pl i www.zmierzymyczas.pl.

2) Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KLIENTÓW OSIR – wymagane oświadczenia do podpisu przez każdego
uczestnika imprezy.
3) Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.
4) Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas biegu i marszu (na starcie/mecie i
trasie).
5) Organizator nie zapewnia szatni.
6) Organizator zapewnia toalety na terenie imprezy.
7) Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z
przodu na piersiach.
8) Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w
całości lub w części oraz skracanie trasy.
9) Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów
z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała
dyskwalifikacją.
10)Numer startowy po ukończonym biegu i marszu należy do uczestnika.
11)Organizator zapewnia napoje (woda).
12)Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
13) Organizator nie zapewnia depozytu dla uczestników biegu.
14)Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
15)Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
16)Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Mapka: trasa biegu i marszu. Dystans – 5 km i 10 km (2 pętle)

DYREKTOR

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku
Andrzej Olech
Załącznik nr 1 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW OSIR
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 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 (“RODO"), informujemy, że:
Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.
Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork, nr tel.: 48 77 418-65-94 , adres e-mail;
osir@kluczbork.pl
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Ośrodku są przetwarzane prawidłowo,
można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan
Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań Ośrodka w
interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych
z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Pani/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści. Zadania te dotyczą w
szczególności;
 zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez sportowych
i rekreacyjnych – na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie)
 prowadzenia ewidencji osób korzystających z obiektów sportowych - na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie)
 rozpatrzenia i realizacji ofert w zakresie zamówień publicznych - na podstawie
art.6 ust.1 lit. c. RODO (przetwarzanie z tytułu obowiązku prawnego Administratora) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych
Natomiast w przypad
ku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Ośrodku podstawą przetwarzania danych
jest art.6 ust.1 lit. e. RODO - wykonanie zadania realizowanego
w
interesie publicznym.
Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Ośrodkiem.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich,
tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach działań
promocyjnych Ośrodka w serwisie społecznościowym Facebook.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art.6
ust.1 lit. a RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Uprawnienia
W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 prawo do usunięcia danych
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 prawo do przenoszenia danych
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane
niezgodnie
z prawem.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji
prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych
 warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających
 dobrowolne - w przypadkach, w których wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych.
Informacja o profilowaniu
Przetwarzanie
Pani/Pana
danych
osobowych
nie
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

będzie

podlegało

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i
promocyjne na stronach internetowych - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631,
z późn. zm.) - co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas 8 edycji
Biegu mogą zostać umieszczone na stronach internetowych oraz wykorzystane w
materiałach promocyjnych i rozpowszechniane w tym celu. Niniejszym zrzekam się
wszelkich roszczeń istniejących i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem
Organizatora, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone w
Regulaminie

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Imię i nazwisko
…………………………………….
Adres zamieszkania
……………………………………..
Telefon kontaktowy
……………………………………..

Kluczbork, ………………………

OŚWIADCZENIE
W związku z moim uczestnictwem w imprezie pod tytułem VIII KLUCZBORSKI
BIEG PRZEŁAJOWY „O ZŁOTĄ BARĆ”, odbywającym się w Kluczborku w dniu
27.09.2020 r. o godzinie . . . . . . . . . . . , oświadczam:
 nie stwierdzono, że jestem zarażona/y wirusem SARS-CoV-2
 nie występują u mnie objawy wskazujące na obecność wirusa SARS-CoV-2
 nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
 zostałam/em poinformowana/y o przyjętych procedurach bezpieczeństwa na terenie imprezy, zapoznałam/em się z nimi i zobowiązuje się do ich stosowania
 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku moich danych osobowych wymienionych powyżej w celu wykonania obowiązku przewidzianego w wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym; zostałam/em poinformowana/y przez
Administratora Danych o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Kluczborku.

Czytelny podpis
………………………………….

