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Regulamin
„Leśnego Biegu z Przeszkodami
- Nasza Wolność”
Rogoziniec 15.06.2018
1. CEL IMPREZY
a) Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
b) Reaktywacja Przysposobienia Wojskowego Leśników na przykładzie Zespołu
Szkół Leśnych w Rogozińcu.
c) Integracja szkół ,, mundurowych” o profilach kształcenia : leśnym, wojskowym,
pożarniczym, medycznym itp. , wpływającym na poprawę bezpieczeństwa
ludzi i mienia.
d) Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowego stylu życia i
najprostszej aktywności ruchowej.
e) Promowanie certyfikowanej i proekologicznej gospodarki leśnej Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
f) Promowanie ponadgimnazjalnego kształcenia leśnego w Polsce na przykładzie
Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.
2. ORGANIZATOR BIEGU
a) Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu
b) Dyrektor biegu: Zuzanna Hołyńska tel. 692314928; e-mail zzrt@vp.pl
3. PARTNERZY BIEGU
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu i 7 batalion Strzelców
Konnych
Wielkopolskich w Wędrzynie
4. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 15.06.2018 r. w Rogozińcu, gmina Zbąszynek, woj. lubuskie.
Start i meta na terenie Zespołu Szkół Leśnych.
5. TRASA BIEGU:
Bieg przeszkodowy odbywa się na dystansie 3-5 km a poprzedza go tor przeszkód o
charakterze zwinnościowo – utylitarnym, zawierający elementy sprawdzające ogólną
sprawność kandydata do szkół ,, mundurowych” ( wojskowych, policyjnych,
pożarniczych itp.). Przeszkody o średnim stopniu trudności, mogące zawierać elementy
zastępcze tak aby każdy z uczestników mógł bez problemu pokonać daną przeszkodę.
Zawodnicy nie będą startować jednocześnie ze względu na możliwość przestoju na
torze przeszkód lub innych przeszkodach.
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6. UCZESTNICY BIEGU.
a) Bieg leśny z przeszkodami ,, Nasza Wolność’’ kierowany jest do uczniów szkół
średnich ,,mundurowych” ( szkół leśnych, szkół o profilach wojskowych,
policyjnych, bezpieczeństwa publicznego, pożarniczych, medycznych).
b) Bieg ten rozgrywa się w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. Uczniowie
ci powinni posiadać aktualne legitymacje lub poświadczenie o danym profilu
kształcenia.
c) Kategoria Vip rozgrywana będzie w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.
Osoby startujące w tej kategorii muszą posiadać zaświadczenie o zatrudnieniu
w takich jednostkach jak: Lasy Państwowe, Policja, Straż Pożarna, lub inne
jednostki wpływające na bezpieczeństwo osób lub mienia;
d) Organizator zastrzega sobie możliwość wystartowania innych osób nieobjętych
w w/w kategoriach;
e) Do udziału w biegu głównym dopuszczeni są zawodnicy, którzy najpóźniej w
dniu 30.05.2018 uiszczą opłatę startową i zostaną zweryfikowani w biurze
zawodów i wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów
marketingowych biegu oraz potwierdzą złożeniem podpisu pod oświadczeniem
o zdolności do udziału w biegu;
f) Każdy zawodnik pełnoletni startuje na własną odpowiedzialność z pełną
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego
wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia;
g) Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie zawodników posiadających
dobry stan zdrowia, nie posiadających przeciwwskazań medycznych do
uczestnictwa w zawodach;
h) Wyrażenie zgody przez zawodnika na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.
i) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
j) Pisemną zgodę na udział osób niepełnoletnich muszą wyrazić rodzice lub
opiekun;
k) Odbieranie numerów, pakietów i chipów startowych odbywać się będzie na
podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem. Pobranie numeru
startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i tym
samym zawodnicy wyrażają zgodę na powyższe regulacje oraz zgodę na
powyższe regulacje oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.
l) Ilość uczestników całego biegu 70 osób.
7. BIURO ZAWODÓW
a) Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenie Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu;
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b) Biuro będzie czynne w piątek 15 czerwca 2018 r. w godzinach od 8:00 do 9.30.
8. ZGŁOSZENIA
a) Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na
stronie internetowej super-sport.com.pl /zapisy do 31 maja. do godziny 20-tej
2018 roku (lub wyczerpania miejsc).
b) Organizator ustala limit zawodników na 70 osób, w tym 10 do dyspozycji
organizatora. Weryfikacja listy opłaconych będzie w odstępach 5-dniowych,
osoby, które nie opłacą w tym terminie będą skreślane z listy uczestników, a
wolne miejsce będzie udostępnione do ponownych zapisów.
c) Opłata startowa za udział w biegu wynosi 15 zł. Płatność na konto 65 1010
1704 0063 2113 9134 0000 z dopiskiem ,,Bieg Nasza Wolność” .
d) Udział uczniów Szkół Leśnych w 2 dniowych Obchodach Rocznicy Odzyskania
Niepodległości wynosi 40 zł od osoby ( koszt noclegu, wyżywienia i
uczestnictwa w biegu).
e) W dniu startu istnieje możliwości zapisów, w przypadku wolnych miejsc do
osiągnięcia limitu uczestników.
f) Raz dokonana opłata nie podlega zwrotowi.
9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW.
a) Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą BIEG otrzymają pamiątkowy medal.
b) Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają puchary.
c) Po biegu Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje. Inne nagrody
przewidziane w przypadku pozyskania sponsorów.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
a) Organizator zapewnia opiekę medyczną.
b) Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych
wypadków w czasie trwania imprezy.
c) Organizator zabrania poruszania po trasie rowerem oraz biegu z psami.
d) Przekazanie swojego numeru startowego i/lub chipa innej osobie spowoduje
dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w BIEGU nie
podlega przeniesieniu na osoby trzecie, ani wymianie na pieniądze.
e) Zamiana zawodników możliwa jest po powiadomieniu organizatora najpóźniej
do 31maja 2018 roku.
f) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe
przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji
niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
g) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać prawidłowo zamocowany
chip. Brak prawidłowo założonego numeru oraz zamontowanego chipa
doprowadzi do dyskwalifikacji zawodnika, a ponadto jakiekolwiek roszczenia
dot. wyników w takich przypadkach nie będą uznawane.
h) Chipy podlegają zwrotowi zaraz po ukończeniu biegu.
i) Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy;
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j) Organizator, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące
przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników w wyniku uczestnictwa w BIEGU oraz
zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód. Uczestnicy przyjmują do
wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia
Uczestnikowi udziału w BIEGU w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu lub poleceń przedstawicieli Organizatora podczas
BIEGU.
k) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od
niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. Uczestnicy mają
obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb medycznych,
porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników BIEGU.
l) Organizator ma prawo usunąć z terenu BIEGU osoby, które w jakikolwiek
sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg BIEGU lub zachowują się
niezgodnie z Regulaminem.
m) Uczestnikom zawodów przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia protestu w
ciągu 15 minut po zamknięciu mety. Wymagane jest wpłacenie kaucji w
wysokości 100 zł. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku przyznania racji
zgłaszającemu protest.
n) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator ma
prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Interpretacja niniejszego
regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.
11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
-Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez
Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
- Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych
danych uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy). Dane te będą przetwarzane w zakresie
niezbędnym do realizacji płatności. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
- Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku
urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu, szkoły. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że
przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do
udziału w biegu.
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12. PLAN MINUTOWY BIEGU








8 00-9.30 - odbieranie numerów startowych uczestników biegu,
9.30 - zamknięcie biura zawodów,
9.15- 9.45 - zapoznanie z torem przeszkód, rozgrzewka,
9. 50 - oficjalne otwarcie Biegu Leśnego z przeszkodami ,, Nasza Wolność’’,
10.00 – 12.00 - starty uczestników biegu,
12.30 - zamknięcie trasy biegu,
13.00-13.30 - ogłoszenie wyników, oficjalne zamknięcie zawodów.
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