XXVIII BIEG O MEMORIAŁ BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA
20 WRZEŚNIA 2020 R.
REGULAMIN
ORGANIZATORZY:
1. Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
2. Gmina Pruchnik
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku
4. Parafia Rzymsko-Katolicka w Pruchniku.
CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja sylwetki urodzonego w Pruchniku (1842-1912) błogosławionego Księdza
Bronisława Markiewicza, który przeszedł do historii jako szlachetny duszpasterz, patriota
i organizator szeroko zakrojonej pomocy ubogim. Był również propagatorem idei trzeźwości
narodu, przywiązującym duże znaczenie do uprawiania sportów i ćwiczeń fizycznych.
2. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz
upowszechnianie kultury fizycznej.
3. Wyłanianie młodych talentów sportowych.
TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 20 września 2020 r. w Pruchniku.
Start i zakończenie biegu na Stadionie Sportowym w Pruchniku. Trasy biegu przebiegają ulicami
miasta.
Termin biegu może uleć zmianie, bądź może zostać odwołany z przyczyn związanych
z stanem zagrożenia epidemiologicznego w powiecie jarosławskim – uzależniony od koloru
strefy, w której będzie się znajdować:
Kolor czerwony – odwołany
17 września 2020r. (czwartek)

Kolor żółty – decyzja należy do organizatora – podjęta

ZGŁOSZENIA:
Liczba miejsc ograniczona: 150 osób
Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:
ckpruchnik@interia.pl, lub złożone papierowo w siedzibie CKSIT w Pruchniku ul. Ks. Bronisława
Markiewicza 20, na załączonej Karcie Zgłoszenia (załącznik Nr 1), oraz Zgody RODO
i Oświadczenia (Załącznik Nr 2 i 3) - do pobrania ze strony internetowej www.ckpruchnik.pl
w terminie do 18.09.2020 r. do godz. 20:00.
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG ZAWODÓW
• Prawo startu mają wszyscy chętni wcześniej zgłoszeni na odpowiednim formularzu, posiadający
aktualne badania lekarskie. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za spełnienie tego
warunku.
• Uczestnicy biegu otrzymują BILETY STARTOWE na linii startu.
• Każdy pełnoletni uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Karty Zgłoszenia
(załącznik Nr 1), Oświadczenia i Zgody RODO (załącznik Nr 2), zaś dzieci do lat 18 mogą
brać udział w imprezie jedynie po uprzednim wysłaniu lub dostarczeniu Karty Zgłoszenia
(załącznik Nr 1), Zgody RODO i Oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego
(załącznik Nr 3).
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• Organizatorzy nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami biegu.
• W przypadku wycofania się z biegu uczestnik powiadamia Organizatora.
• Warunkiem uczestnictwa w biegu jest przestrzeganie obowiązujących obostrzeń dotyczących
pandemii (dystans społeczny, dezynfekcja rąk, stosowanie maseczki ochronnej wchodząc do
pomieszczeń zamkniętych np. biuro zawodów, toaleta publiczna itp.) Organizator zapewnia płyn
do dezynfekcji rąk.
• Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub zniszczone
podczas biegu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które odpowiadają oni sami.
• Każdy uczestnik biegu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na
odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników biegu lub w których brali oni
udział.
• Biorąc udział w biegach każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)
• Wszyscy uczestnicy startując w biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
Organizatorów.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w biegu jest
równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu
nie zwalnia uczestników od jego stosowania.
VIII. Zasady bezpieczeństwa:
5) Organizator biegu zapozna uczestników z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas
epidemii takimi jak - instrukcja mycia i dezynfekcji rąk, postępowanie podczas kaszlu i kichania
(zakrywanie nosa i ust w zgięty łokieć, chusteczkę), zakaz dotykania dłońmi okolic twarzy,
zwłaszcza ust, nosa i oczu.
NAGRODY:
Zwycięzcy (miejsca: I-III) otrzymują dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Zdobywcy miejsc:
IV-X otrzymują dyplomy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie zawodów.
Organizator nie zwraca kosztów podróży.
Komitet
Organizacyjny Biegu
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PROGRAM ZAWODÓW
XXVIII BIEGU O MEMORIAŁ
Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
Pruchnik, dnia 20 września 2020 r.

Godz. 1300 – 1350 – (biuro zawodów Stadion Sportowy w Pruchniku)
Godz. 1350 – 1400 – otwarcie zawodów
Godz. 1400 – 1600 – przeprowadzenie biegów:
•
200 m
- bieg przedszkolaków (rocznik 2014 i młodsi)
dziewczęta i chłopcy, - 7lat i młodsi
•
400 m
- (rocznik 2013-2012) dziewczęta i chłopcy -8, 9 lat (kl I-II)
•
600 m
- (rocznik 2011-2010) dziewczęta i chłopcy -10, 11 lat (kl. III-IV)
•
1200 m
- (rocznik 2009-2008) dziewczęta i chłopcy -12, 13 lat (kl. V – VI)
•
1200 m
- (rocznik 2007-2006) dziewczęta i chłopcy – 14, 15 lat (kl VII – VIII)
•
2000 m
- bieg otwarty kobiet (2005 – i starsze)
•
3000 m
- bieg otwarty mężczyzn (2005 – i starsi)
Godz. 1600 – ceremonia dekoracji zwycięzców
Godz. 17 00 - zakończenie zawodów.
Ceremonia dekoracji odbędzie się w dwóch etapach:
I - po biegu w kategorii klas III – IV (rocznik 2011-2010)
II - na zakończenie biegów
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KLAUZULA INFORMACYJNA
XXVIII BIEGU O MEMORIAŁ Bł. Ks. Bronisława Markiewicza

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję,
że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w
Pruchniku reprezentowanym przez Dyrektora. Dane kontaktowe: ul. Ks. B. Markiewicza
20, 37-560 Pruchnik tel. 16 628 80 65, e-mail: ckpruchnik@interia.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
iod@gminapruchnik.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji XXVIII Biegu o Memoriał Bł. Ks.
Bronisława Markiewicza przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na
podstawie Pani/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom takim jak: oficjalnym
sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji,
konkursów, promocji oraz upublicznienia na stronach internetowych celem promocji
wydarzenia na podstawie zgody osoby której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich
przetwarzanie jednak nie dłużej niż 5 lat.
6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i
prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy Rozporządzenia 2016/679
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia
udziału w organizowanym biegu.
10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

