Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 127 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

REGULAMINU IMPREZY „Bieg(z)USiem pod Egidą”

§1
Organizator
Uniwersytet Śląski w Katowicach, zwany dalej Organizatorem, zorganizuje w dniu 10
października 2015 roku w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie „Bieg(z)USiem pod Egidą”, zwany dalej Biegiem.

§2
Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 10 października 2015 r. na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie.
2. Bieg rozpocznie się o godzinie 11:00 na Promenadzie im. Gen. Jerzego Ziętka (na
wysokości Hali Wystaw Kapelusz). Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz. 10:45.
3. Długość trasy: 4,7 km.
4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy skracający trasę zostaną
zdyskwalifikowani.
5. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 60 minut. Wszyscy
zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 12.00, zobowiązani są do przerwania
Biegu i zejścia z trasy.

§3
Uczestnictwo
1. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia rozpoczęcia Biegu ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
a warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod
oświadczeniem o starcie w Biegu na własną odpowiedzialność – z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą
polegać na m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

3. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Biegu
działającym w namiocie przy Hali Wystaw Kapelusz w Wojewódzkim Parku Kultury i
Wypoczynku w Chorzowie w godz. 09.00 - 10.30 (w dniu Biegu). Zawodnicy którzy nie
przejdą weryfikacji w wyznaczonych godzinach, nie zostaną dopuszczeni do Biegu.
4. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do
koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest
zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
5. Biegacz zobowiązany jest do uczciwego, opartego na zasadach fair – play udziału w Biegu
oraz niepowodowania swoim zachowaniem sytuacji uciążliwych dla Organizatora oraz
współzawodników, w tym sytuacji uniemożliwiających prawidłowy tok Biegu i
prawidłowy pomiar czasu.
6. Biegacz, który pomimo upomnienia od Organizatora utrudnia swoim zachowaniem
przebieg zawodów zostaje zdyskwalifikowany.
7. Biegacz co do którego zachodzi podejrzenie, że: przekazał swój numer startowy innej
osobie, znajduje się pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających czy
dopingujących, zostaje zdyskwalifikowany.
8. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn.
zm.) jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, który będzie przetwarzał dane osobowe w celu
związanym wyłącznie z Biegiem (podanie danych osobowych przez uczestników konkursu
jest niezbędne do realizacji jego celu). Dane osobowe zostaną powierzone do
przetwarzania firmie, która będzie obsługiwała pomiar czasu, co zostanie uregulowane na
mocy odrębnej umowy. Po ustaniu przydatności dane osobowe zostaną poddane
anonimizacji.
9. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie i wykorzystanie
przez Organizatora swoich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby Biegu, w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Biegu, według poniższego wzoru:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych
osobowych podanych powyżej, na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Biegu oraz
ogłoszenie wyników. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)
zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie do wglądu i poprawiania swoich danych
osobowych”.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do
przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
§4
Zgłoszenia i klasyfikacja
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
na stronie Organizatora. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Opłata startowa wynosi 10 złotych.
3. Opłatę startową należy uiścić poprzez formularz zgłoszeniowy (płatność online).

4. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi, jak również nie ma możliwości cesji
opłaty na innego uczestnika Biegu.
5. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7
dni od dokonania opłaty.
6. Osoby o orzeczonej niepełnosprawności startujące w kategorii osób niepełnosprawnych
zwolnione są z opłaty startowej.
7. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są zwolnieni z opłaty startowej.
8. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje m.in.:
1) numer startowy, agrafki,
2) posiłek regeneracyjny,
3) napój na mecie.
9. Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
1) Indywidualna mężczyzn w wieku 18-35 lat,
2) Indywidualna mężczyzn w wieku 35-50 lat,
3) Indywidualna mężczyzn powyżej 50 roku życia,
4) Indywidualna kobiet w wieku 18-35 lat,
5) Indywidualna kobiet w wieku 35-50 lat,
6) Indywidualna kobiet powyżej 50 roku życia,
7) Osoby niepełnosprawne kategoria OPEN,
8) Indywidualna mężczyzn w kategorii Nordic Walking,
9) Indywidualna kobiet w kategorii Nordic Walking.
10. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego
pomiaru czasu.
11. Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii zostaną nagrodzone.
12. Oficjalne wyniki zawodów zamieszczone zostaną w ciągu 3 dni po zakończeniu Biegu na
stronie internetowej: www.us.edu.pl
§5
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu,
wynikające z winy uczestników Biegu.
Organizator zapewnia szatnie bez natrysków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu i adresem email: 32 785 19
75, e-mail: bieg@us.edu.pl
Zgłoszenie do Biegu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje Organizator.

Załącznik nr 1 do Regulaminu imprezy „Bieg(z) USiem pod Egidą”.
Rejestracja
Bieg(z)USiem pod Egidą
Park Śląski, Chorzów – 10.10.2015 r.
Zanim zgłosisz się do imprezy, przeczytaj regulamin
DANE OSOBOWE
IMIĘ
NAZWISKO
KRAJ
PŁEĆ
DATA URODZENIA
DANE KONTAKTOWE
ULICA
NUMER DOMU/MIESZKANIA
MIASTO
KOD POCZTOWY
ADRES E-MAIL
NUMER TELEFONU
DANE DO ZAWODÓW
KLUB
TYP ZAWODÓW
KATEGORIA
Prawidłowe zgłoszenie (dające pewność startu) obejmuje rejestrację i wniesienie opłaty
startowej w wysokości 10 zł.
1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwskazania medyczne do udziału w zawodach.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów.
3. Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.):
1) wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych
podanych powyżej, na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Biegu oraz
ogłoszenia wyników,
2) zostałem/zostałam poinformowany/a że podanie danych osobowych jest
dobrowolne i niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 1,
3) zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie do wglądu i poprawiania
swoich danych osobowych,
4) zostałem/zostałam poinformowany/a o tym, że administratorem moich danych
osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach z siedzibą w Katowicach,
ul. Bankowa 12.
Po zakończeniu wydarzenia i przetwarzania danych poddane zostaną one anonimizacji.

