
Bieg Niepodległości Ciepielowice 2019 

11 listopada 2019  

REGULAMIN 

 

I Cele i założenia biegu 

1. Upamiętnienie 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

2. Promocja Gminy Dąbrowa 

3. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności 

II Organizatorzy i podmioty współpracujące 

1. Wójt Gminy Dąbrowa 

2. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie im. Szarych Szeregów 

III Termin i miejsce 

1. Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2019 roku (poniedziałek)               

w  Ciepielowicach (Gmina Dąbrowa) 

2. Start zaplanowano na godz. 11:30 

3. Bieg "open" przeprowadzony zostanie na terenie sołectwa Ciepielowice (trasa 

- 60% asfalt) na dystansie 4,8 km. 

4. Pętla wynosi około 800 m 

5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 listopada 2019 r. w biurze zawodów, 

które mieścić się w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie, ul. Ks. 

J Sztonyka 56 osobiście lub telefonicznie pod numerem 77 464 1010 wew. 213 . 

Zgłoszenia w kategoriach wiekowych przyjmowane będą w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dąbrowie. Udział w obu kategoriach 

biegowych będzie można również zgłaszać w dniu Biegu w biurze zawodów      

( świetlica wiejska w Ciepielowicach). 

  



IV Klasyfikacja Biegu 

1. Prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: 

Mężczyźni Open, Kobiety Open oraz Mężczyźni – mieszkańcy Gminy 

Dąbrowa, Kobiety – mieszkanki Gminy Dąbrowa, a także w kategoriach 

dziecięcych na następujących dystansach: 

Rocznik 2013-2014 dziewczynki na dystansie 200 m 

Rocznik 2013-2014 chłopcy na dystansie 200 m 

Rocznik 2011-2012 dziewczynki na dystansie 300 m 

Rocznik 2011-2012 chłopcy na dystansie 300 m 

Rocznik 2009-2010 dziewczynki na dystansie 800 m 

Rocznik 2009-2010 chłopcy na dystansie 800 m 

Rocznik 2007-2008  dziewczynki na dystansie 800 m 

Rocznik 2007-2008 chłopcy na dystansie 800 m 

Rocznik 2005-2006 dziewczynki na dystansie 1600 m 

Rocznik 2005-2006 chłopcy na dystansie 1600 m 

 

V Zasady uczestnictwa i zgłoszenia 

 

1. W Biegu Niepodległości w Ciepielowicach 2019 zwanym dalej jako Bieg 

mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w 

Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy). 

2. Start Uczestników następuje ze startu wspólnego. 

3. W czasie Biegu na trasie Biegu mogą przebywać jedynie uczestnicy Biegu, 



obsługa, osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez 

organizatora oraz służby zabezpieczające Bieg.  

4. Istnieje możliwość przepisania numeru na innego zawodnika w terminie 1-7 

listopada 2019. 

5. W biegu "open" mogą brać udział uczestnicy, od rocznika 2004 i starsi, za 

zgodą rodziców (oświadczenia). 

6. Zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do  podpisania oświadczenia o udziale 

na własną odpowiedzialność. Osoby w wieku 15-18 lat które w dniu biegu, tj.   

11 listopada, nie osiągnęły jeszcze pełnoletności zobowiązane są do posiadania 

pisemnej zgody na udział od rodziców lub opiekunów prawnych. 

7. W biegu według kategorii wiekowych mogą wziąć udział dzieci 

zamieszkujące teren Gminy Dąbrowa lub uczęszczające do przedszkoli         

i szkół z terenu Gminy Dąbrowa 

8. Dopuszcza się odbiór numeru startowego przez osoby nieletnie po 

przedstawieniu wymaganiu niezbędnej zgody rodziców na udział. 

9. Osoby, które wystartują w zawodach z numerem innej osoby bez 

wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną 

dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak          

i biegnąca nieuczciwie). 

10. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, 

porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi Biegu. 

11. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu oraz ma prawo 

usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg 

Biegu lub nie przestrzegają poleceń osób funkcyjnych (służb porządkowych, 

poleceń personelu i obsługi Biegu). 

12. Podczas Biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery 

startowe przymocowane z przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. 



Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub brak numeru 

startowego powoduje dyskwalifikację. 

13. Organizator nie zapewnia szatni. Organizator zapewnia toalety na terenie 

Biura Zawodów w dniu Biegu (Świetlica Wiejska w Ciepielowicach.) 

14. Biegu mogą brać udział osoby o dobrym stanie zdrowia i nieposiadające 

przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 4,8 

kilometrów. 

VI. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez 

zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 

VII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji w Biegu, przetwarzane 

są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016- zwany dalej „RODO”. 

2. Podanie danych osobowych Pana/Pani oraz Dziecka jest dobrowolne, ale 

jednocześnie wymagane dla celów rejestracji uczestnika biegu. Bez podania 

danych nie będzie możliwości uczestniczenia w organizowanym przez nas 

wydarzeniu. 

3. Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym 

podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze 

pomiaru czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane     

z organizacją i przebiegiem Biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji Biegu. 

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika Biegu odbywa się na podstawie 

wyrażonej zgody na podstawie art.6 ust 1 lit. a RODO. 



5. http://www.gokir.pl/ochrona-danych-osobowych 

VIII. Nagrody 

1. W klasyfikacji Open kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane 

zostaną dyplomy i vouchery od Organizatorów, za miejsca od  4 do 6 dyplomy, 

takie same nagrody otrzymają również uczestnicy klasyfikacji dla Najlepszej 

mieszkanki i mieszkańca Gminy Dąbrowa. 

2. W klasyfikacji w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-3 przyznane 

zostaną dyplomy i vouchery od Organizatorów,  za miejsca od 4 do 6 dyplomy. 

3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od Organizatora 

pamiątkowy medal. 

IX. Zasady finansowania 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają Organizatorzy. 

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

X. Postanowienia końcowe 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki 

pogodowe zagrażające życiu uczestników). 

2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy 

biegowej. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez 

uczestnika, 

(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie 

zdyskwalifikowany. 

4. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu zabrania się udziału wraz        

z psem. Osoby te zostaną zdyskwalifikowane lub zdjęte w czasie biegu z trasy. 

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane  

z tym ryzyko. Uczestnik zgłaszając się do biegu przyjmuje do wiadomości,       

że udział w Biegu Niepodległości Ciepielowice 2019 wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 



możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),         

a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

6. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia 

uczestnikom 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 Niepodległości 

Ciepielowice 2019. Natomiast, uczestnik może, jeżeli uznają to za konieczne, 

zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW. 

7. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób z 

kijkami, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych urządzeniach 

mechanicznych. 

8. Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się     

z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać. 

9. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów,  które mogą być 

niebezpieczne dla innych zawodników np. race. Na miejsce biegu zabrania       

się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji 

oraz napojów alkoholowych. 

10. Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje Organizatora są 

nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od otrzymania 

pisemnej reklamacji. 

11. Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg 

może zostać odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych    

do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku 

wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz ze 

względów bezpieczeństwa. 

12. Przewidywany czas zamknięcia ulic na trasie biegu do godziny 9:00-14:00    

w dniu biegu. 



13. W przypadku temperatur powyżej 10 C Organizator zaleca uczestnikom 

zabranie na trasę wody w butelce minimum 0,33 l. 

14. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie 

praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze 

zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie 

internetowej Organizatora. 

 


