REGULAMIN
XIV Annogórskie Biegi Przełajowe dzieci, młodzieży i dorosłych
Nazwa:
XIV Annogórskie Biegi Przełajowe dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Organizatorzy:
LUKS „ROSPONDEK”
Stowarzyszenie „NASZE DZIEDZICTWO” Żyrowa
Koordynator Biegu Piotr Orian 604 589 483
Partnerzy:
Urząd Miasta Zdzieszowice
Starostwo Powiatowe Krapkowice
„STARTER” Pomiar czasu
Rada Rodziców przy PSP Żyrowa
Termin i miejsce:
18.06.2021r. (piątek) w godz.: od 09:00 do 14:00
Żyrowa (w pobliżu Zdzieszowic), przy płocie „ŻYROWIK” – powyżej Kościoła św. Mikołaja
Cel imprezy:

Propagowanie zdrowego stylu życia na terenie Opolszczyzny

Popularyzacja i upowszechnianie biegów przełajowych wśród dzieci, młodzieży

Promocja wsi Żyrowa

Ukazanie piękna Parku Krajobrazowego GÓRA Św. ANNY

Możliwość spędzenia aktywnie czasu z całymi rodzinami
Warunki Uczestnictwa:

warunkiem udziału w biegach dziecięcych będzie opłata startowa w kwocie 3 zł / uczestnik
Wpłaty na konto: LUKS „ROSPONDEK” ul. Wojska Polskiego 4 Żyrowa, 47-330 Zdzieszowice
BNP PARIBAS nr konta: 68 1750 0012 0000 0000 3349 8896
Tytułem: XIV Polska Biega + nazwa placówki w przypadku wpłat grupowych lub
Imię i nazwisko zawodnika, w przypadku wpłat indywidualnych









Istnieje możliwość opłaty gotówką w dniu zawodów 5 zł, ale tylko zgłoszenia indywidualne. Wszystkie
placówki wpłacają na konto bankowe jako wpłata za całość zgłoszonej grupy.
Zgłoszenia wysyłamy na orian.show@interia.pl wypełniając formularz zgłoszenia. (ZAŁĄCZNIK nr 1)
w terminie do dnia 16 czerwca 2021 r. (środa).
Biuro zawodów w dniu biegu przyjmuje tylko indywidualne zgłoszenia (nie grupy!)
Zgłoszenia do Rodzinnego Biegu dla EUROPY będą prowadzone w dniu biegu w biurze zawodów.
Udział w „Biegu dla Europy” jest bez opłaty startowej.
Każdy niepełnoletni zawodnik musi posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica na start, potwierdzającą
brak zastrzeżeń do biegu oraz przypiętą agrafką karteczkę z imieniem i nazwiskiem, rocznikiem
za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.

Biuro zawodów czynne od 09:00 dla Przedszkoli oraz Rodzinny Bieg dla EUROPY
od 10:15 dla dzieci Szkół Podstawowych (na dystansach od 350 do 1400m)
od 12:00 dla Młodzieży i dorosłych (na 3,5km)

Program zawodów (podane godziny mogą ulec zmianie ze względy na ilość uczestników)
09:30 Starty (roczniki: 2014 i młodsze) oraz RODZINNY BIEG dla EUROPY na ok. 350m
10:45 DEKORACJA w/w roczników.
11:00 Starty (roczniki: 2010, 2011, 2012 i 2013) na ok. 500m
11:45 DEKORACJA w/w roczników.
12:00 Starty (roczniki: 2006, 2007, 2008 i 2009) na ok. 850m
12:45 DEKORACJA w/w roczników.
13:00 Start biegu górskiego (roczniki: 2005, 2004, 2003 i starsi na 3 300 m = jedna pętla).
ok. 13:30 DEKORACJA w/w roczników.

UWAGA:

Jeśli sytuacja związana z pandemią pogorszy się, zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy. Jeśli będą
jakiekolwiek inne przesłanki lub decyzja służb o zbyt dużym zagrożeniu przeprowadzenia imprezy w takiej formule,
zawody zostaną przeniesione na inny termin.

Postanowienia końcowe:
W zależności od frekwencji poszczególne starty mogą ulec przesunięciu.
Podział na startujące roczniki będzie dokonany w dniu biegu – dostosowany do frekwencji.
Klasyfikujemy z podziałem na dziewczęta i chłopców.
Trzy pierwsze miejsca otrzymują pamiątkowy upominek.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom, drobny poczęstunek i wodę.
Trasy drogami leśnymi, urozmaicone (anglosaskie)
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!
Na miejscu będzie obecna pomoc medyczna
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na zawody zaopatrzeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: środki ochrony
osobistej (np. maseczki).
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie we
własnym zakresie.
Rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości i podpisuje oświadczenie, że udział w zawodach wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych w tym śmierci.
Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie niezbędnym do
realizacji zawodów w tym wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących imprezy i materiałów
promocyjnych organizatora.

Zgoda/Oświadczenie
W dniu 18.06.2021 roku (piątek) organizowana jest w Żyrowej XIV GALA SPORTU
„ŻYROWIK” - Polska biega dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: …………………………......................…………
w XIV GALI SPORTU „ŻYROWIK” przy Alei Spacerowej Hrabiów (za Kościołem w stronę Buczyny) .
Niniejszym oświadczam, że w/w dziecko jest zdolne do udziału w zawodach sportowych i startuje na moją
odpowiedzialność. Informuję, że podane dane są prawdziwe i zapoznałam/em się z Regulaminem zawodów.
• Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim dzieckiem, a także wyniki z danymi osobowymi
mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych organizatora
• Powyższe dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosowanym bezpośrednio
od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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) (Dz.
U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) RODO
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez „Nasze Dziedzictwo” Stowarzyszenie w Żyrowej z
siedzibą na ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice NIP: 755-17-99-008 w celu rejestracji do zawodów,
prawidłowego przeprowadzenia zawodów jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz
marketingu i promocji własnych produktów i usług. Dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do zawodów do
momentu wycofania przeze mnie zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam
prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.

..…………………………………………….

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Zgoda/Oświadczenie
W dniu 18.06.2021 roku (piątek) organizowana jest w Żyrowej XIV GALA SPORTU
„ŻYROWIK” - Polska biega dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: …………………………......................…………
w XIV GALI SPORTU „ŻYROWIK” przy Alei Spacerowej Hrabiów (za Kościołem w stronę Buczyny) .
Niniejszym oświadczam, że w/w dziecko jest zdolne do udziału w zawodach sportowych i startuje na moją
odpowiedzialność. Informuję, że podane dane są prawdziwe i zapoznałam/em się z Regulaminem zawodów.
• Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moim dzieckiem, a także wyniki z danymi osobowymi
mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych organizatora
• Powyższe dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosowanym bezpośrednio
od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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) (Dz.
U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) RODO
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez „Nasze Dziedzictwo” Stowarzyszenie w Żyrowej z
siedzibą na ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice NIP: 755-17-99-008 w celu rejestracji do zawodów,
prawidłowego przeprowadzenia zawodów jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz
marketingu i promocji własnych produktów i usług. Dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do zawodów do
momentu wycofania przeze mnie zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam
prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.

…………………………………………...

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Lista uczestników XIV Gala Sportu „ŻYROWIK”
POLSKA BIEGA 2021
Żyrowa dnia 18.06.2021 roku (piątek)
Nazwa placówki/klubu sportowego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nazwisko i imię uczestnika(ucznia)

Klasa

Rocznik

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

…………….………………........…………………….…………..
(pieczątka i podpis Dyrektora szkoły/Prezesa klubu sportowego)

Wzór karteczek dla zawodników
Warunek startu --->(każdy ma mieć wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI i przypięte agrafką
do zewnętrznej warstwy ubrania)
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