REGULAMIN
XIII OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY "DOBRODZIEŃSKA DYCHA”
Patronat Honorowy
Urząd Marszałkowski w Opolu
Róża Koźlik - Burmistrz Miasta i Gminy Dobrodzień
Organizator
DOKiS Dobrodzień 034/3-575-346 oraz Klub Sportowy START Dobrodzień
Termin
21.07.2018 r. godz. 10.00 (sobota)
Dystans
10 km.
Trasa
Nawierzchnia w całości asfaltowa
START/META-Ul. Solna (most), ul.Powstańców Śląskich, ul.Piastowska, ul.Lubliniecka,
ul.Topolowa, ul.Parkowa, ul.Pocztowa, ul.Piastowska, ul.Oleska, droga techniczna przy
obwodnicy północnej drogi nr 46, ul.Szemrowicka, ul.Wojska Polskiego, ul.Edyty Stein, ul.
Moniuszki. Plac Wolności, ul. Opolska, ul.Opolska (nawrót ok 8 km), ul.Opolska,
ul.Powstańców Śląskich, ul.Solna (most)
Uczestnictwo
1.Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat i
posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną
odpowiedzialność.
2.Zawodnicy niepełnoletni startują tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody
rodziców/opiekunów.
Zapisy (elektroniczne zgłoszenie do biegu + opłata startowa na konto).
Pomiar czasu (brutto i netto ; międzyczas na 5 km)) za pomocą jednorazowych chipów
umieszczonych w numerze startowym.
Zapisy: elektronicznie na stronie : https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/655/xiiidobrodzienska-dycha.html
lub w biurze zawodów w dniu startu.
Biuro zawodów
Plac Targowy przy Ul. Solna (centralne miejsce obchodów Dni Dobrodzienia).
Czynne w dniu zawodów w godzinach 7.00 -9.30

Opłata startowa
I Termin
a) od 01.06 do 25.06.2018 26 zł (bez koszulki)
zgłoszenie + wpłata na konto
a) od 01.06 do 25.06.2018 49 zł (z koszulką „techniczną”)
zgłoszenie + wpłata na
konto
UWAGA : Możliwość zamawiania i opłacenia koszulki tylko do dnia 25.06.2018
II Termin
a) od 26.06 do 19.07.2018 31 zł (bez koszulki)
zgłoszenie + wpłata na konto
III Termin
a) Biuro Zawodów 21.07.2018

40 zł (bez koszulki)

Elektroniczne zapisy będą przyjmowane do dnia 19.07.2018 do 12.00
Opłata startowa OBNIŻONA w wysokości 15 zł (bez koszulki) do dnia 19.07.2018 lub 38
zł (z koszulką – ale tylko do 25.06.2018) przysługuje :
a) Mieszkańcom Miasta i Gminy Dobrodzień,
b) Zawodnikom urodzonym w roku 1952 i starszym,
Warunkiem uzyskania obniżonej opłaty startowej jest zgłoszenie się do biegu + dokonanie
wpłaty na konto Organizatora. W dniu biegu (BIURO ZAWODÓW) obowiązuje opłata
startowa w wysokości 40 zł
Wpłaty należy kierować na konto Organizatora:
KS START Dobrodzień
Konto: 14 8907 1047 2005 4000 0097 0001
• W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata startowa oraz imię i nazwisko uczestnika. W przypadku wpłat zbiorowych
należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.
• Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty.
Zwracamy szczególną uwagę na to, że za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie
opłaty startowej. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat odpowiednio wcześniej i nie zwlekania do
ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.
• Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

Koszulki będą wykonane z materiału „Active dry” koloru białego z delikatnymi zielonymi
„wstawkami” oraz z logo biegu umieszczonego na piersi. W panelu zgłoszeniowym proszę
wybrać odpowiedni rozmiar (XS, S, M, L, XL, XXL).
W biurze zawodów będzie możliwość zakupienia ( w ograniczonych ilościach ( ok 10-15
szt.) i najpopularniejszych rozmiarach M,L,XL) okolicznościowej koszulki z biegu w
cenie 25 zł/ 1 szt.
Nagrody w klasyfikacji generalnej (kwoty NETTO) :
I miejsce
1000 zł + puchar
II miejsce
600 zł + puchar
III miejsce
300 zł + puchar
IV miejsce
100 zł + puchar

Nagrody jednakowe dla Kobiet i Mężczyzn
Premia za rekord trasy 1000zł (sponsor www.meblonowak.pl) :
a) Mężczyźni - 1000 zł.
Rekord : 0:29:51 (Haron Kipto Sirma (KEN), 2015)
b) Kobiety - 1000 zł.
Rekord : 0:34:15 (Gladys Jepkorir (KEN), 2015)
Nagrody w kategoriach wiekowych
a) Puchary za miejsca I-III.
Nagrodzeni w Klasyfikacji Generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych
Ponadto
1.Puchary dla najlepszych zawodniczek i zawodników Miasta i Gminy Dobrodzień (I-III)
2. Puchary dla najlepszych zawodniczek i zawodników Województwa Opolskiego (I-III)
3.Puchar dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika.
Kategorie wiekowe
a) Mężczyźni:
M20 16-29 lat (2002-1989)
M30 30-39 lat (1988-1979)
M40 40-49 lat (1978-1969)
M50 50-59 lat (1968-1959)
M60 60-69 lat (1958-1949)
M70 70 lat i powyżej (1948 i starsi)
b) Kobiety:
K20 16-29 lat (2002-1989)
K30 30-39 lat (1988-1979)
K40 40-49 lat (1978-1969)
K50 50-59 lat (1968-1959)
K60 60-69 lat (1958-1949)
K70 70 i powyżej(1948 i starsze)
Przy nagradzaniu najlepszych (klasyfikacja generalna, kategorie wiekowe ,pozostałe
klasyfikacje) obowiązuje czas brutto
Uczestnicy biegu otrzymują
1.Medal .
2.Pamiątkowy numer startowy.
3.Ciepły posiłek i napoje na mecie.
Noclegi
1.Nocleg /wg cennika / w Park Hotelu,ul.Parkowa 5. Nr telefonu 034/3-575-417,
www.parkhoteldobrodzien.pl.
Imprezy Towarzyszące
Biegi dla dzieci (Park Miejski ul.Piastowska) od godziny 8.30, zapisy na miejscy od godz.
7.30
Uwagi Końcowe
1.Na trasie biegu ustawione będą 3 punkty z niegazowaną wodą: na 3 ; 5 i 8km.
2.Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu ulicznym.
3.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród - godz.12.45 ,Plac Targowy przy ul.Solnej
5.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Osoba biorąca udział w XIII Biegu DOBRODZIEŃSKA DYCHA wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji wydarzenia.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
możliwy jest pod adresem mailowym: chronimy_dane@poczta.onet.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wydarzenia: XIII BIEGU
„DOBRODZIEŃSKA DYCHA
4. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej
organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, ze względu na możliwość
dochodzenia roszczeń – regulacje Kodeksu Cywilnego
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
OCHRONA WIZERUNKU
Informujemy, że podczas wydarzenia będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane
zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne
dane osobowe.
Biorąc udział w wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Dobrodzieński Ośrodek Kultury i
Sportu uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich
wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń na stronie internetowej DOKiS
http://dokis.info/ , profilu społecznościowym https://www.facebook.com/dokis.dobrodzien oraz
stronie internetowej Zmierzymy Czas https://www.zmierzymyczas.pl/
Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe,
dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2
ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
• osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
• osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza;
• osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu
wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
• osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i
300 osób w obiekcie.

