BIEG EUROPEJSKI
Regulamin
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem jest Województwo Warmińsko–Mazurskie, reprezentowane przez Zarząd
Województwa, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Warmia i Mazury, ul Emilii Plater 1, 10-552 Olsztyn.
2. Wykonawcą jest firma Sport Evolution Sp.j. z siedzibą w Nowej Iwicznej, ul Zimowa 31a/28
II.CEL
Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury poprzez upowszechnianie
biegania oraz aktywności fizycznej wśród mieszkańców Warmii i Mazur
III. FINANSOWANIE
Impreza pn. „Bieg europejski” sfinansowana jest w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2014.
IV.TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 5 października 2014 roku (niedziela).
2. Start biegu nastąpi o godzinie 11:00 Parking Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel, ul
Jeziorna
3. Meta biegu będzie usytuowana w miejscu startu.
4. Długość trasy biegu głównego wynosi 10 km (trasa nie posiada atestu PZLA).
5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.
6. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
7. Mapa trasy znajduje się pod tym linkiem: http://www.runningmap.com/?id=782912
8. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 90 minut.
V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 18
lat.
2. Uwaga! Limit uczestników biegu wynosi: 600 miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Europejskim muszą zostać zweryfikowani w biurze
zawodów, które będzie się mieścić na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel ul
Jeziorna 8.
Biuro będzie czynne w niedziele, 5 października w godz:
8:00-10:00 – odbiór pakietów dla osób zgłoszonych przez formularz internetowy.
W przypadku nieodebrania pakietów startowych przez osoby zgłoszone poprzez formularz
internetowy do godziny 10.00 zgłoszenia zostaną anulowane, a zwolniona pula pakietów
będzie przekazana do ponownego wykorzystania.
10.00 -10.45 – przyjmowanie zgłoszeń na nieodebrane pakiety startowe
4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji
danych osobowych oraz wieku.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o
braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

6. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej www.biurozawodow.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 30 września 2014. W dniu 5 października
dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w biurze zawodów.
3. W biegu nie obowiązuje opłata startowa.
4. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami
- pamiątkową koszulkę techniczną Biegu Europejskiego
- 0,5 l butelkę wody niegazowanej
- 0,5 l butelkę napoju izotonicznego
- posiłek regeneracyjny
- medal (na mecie).
VII. KLASYFIKACJA
1. Generalna kobiet
2. Generalna mężczyzn.
3. W kategoriach wiekowych kobiet:
K-20
18-29 lat
1996-1985
K-30
30-39 lat
1984-1975
K-40
40-49 lat
1974-1965
K-50
50-59 lat
1964-1955
K-60+
60 lat i starsze
1954 i starsi
4. W kategoriach wiekowych mężczyzn:
M-20
18-29 lat
1996-1985
M-30
30-39 lat
1984-1975
M-40
40-49 lat
1974-1965
M-50
50-59 lat
1964-1955
M-60+
60 lat i starsi
1954 i starsi
VIII. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet oraz mężczyzn w biegu głównym
otrzymują puchary, nagrody rzeczowe.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach wiekowych kobiet oraz mężczyzn otrzymają puchary
oraz nagrody rzeczowe.
2. Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie.
3. Budżet nagród gwarantowanych wynosi 6000 zł.
4. Organizator poda do publicznej wiadomości rodzaj i wartość nagród na dwa tygodnie przed
terminem imprezy.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Biegu Europejskiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Biegu Europejskiego, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Biegu Europejskiego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:

3.

4.
5.
6.

Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem
w Biegu Europejskim obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu Europejskim.
Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r,
dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym
osobom trzecim.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Biegiem Europejskim należy składać na piśmie
wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Sport Evolution, ul. Wernyhory 8a, 02-727
Warszawa, z dopiskiem Bieg Europejski - Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
przeprowadzenia biegu - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla
pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie
będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Biegu Europejskiego Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Biegu Europejskiego będzie
ostateczna.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu Europejskiego obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na
wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
4. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

