
REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ 

Głowieńska Piątka 09.06.2019 r. 

 

Termin 

09.06.2019 r. Głowno 

 

Organizator 

Klub Sportowy „Głowno w Biegu”, ul. Norblina 1, reprezentowany przez Prezesa Jakuba 

Kowalskiego tel. 539926348 lub Viceprezesa Iwonę Rożniata 

 

 

Trasa biegu: 

Miejscowość Głowno bieg odbędzie się ulicami: Żwirki, Wiśniowa, Dworska, Wigury, Plac 

Reymonta. Start ul. Żwirki w kierunku ul. Wiśniowej – trasa dwie pętle.  

Dystans 5 km, nawierzchnia mieszana: asfalt 4160m, droga szutrowa 400m, kostka brukowa 140 m  

tartan 300m. Zróżnicowana konfiguracja trasy. Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania 

trasy - 1 godzina. Zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego 

oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie 

z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu.  

 

Program szczegółowy  

8.00 - otwarcie biura zawodów ( Stadion Lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej nr 1 w 

Głownie Plac Reymonta 2, 95-015 Głowno) 

13.00 Zamknięcie Biura Zawodów  

13.25 - powitanie zawodników na linii startu (ul. Żwirki) 

13.30 – start biegu w kategorii OPEN 

14.30 – zamknięcie trasy biegu 

ok. 14.30  - wręczenie nagród, zakończenie imprezy na terenie stadionu  

 

Klasyfikacja 

1. Generalna kobiet i mężczyzn  

 

Pomiar czasu 

Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów. Chip należy zamocować w miejscu 

wskazanym przez organizatora. Posiadanie CHIPA jest warunkiem wystartowania w biegu i 

sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

mailto:grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl


 

Nagrody 

- kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I-III otrzymują puchary 

-mężczyźni - klasyfikacja generalna miejsca I-III otrzymują puchary 

 

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu otrzymają: medal – dla 100 uczestników 

Pierwsze 60 osób dostanie drobne upominki niespodzianki. 

 

Uczestnictwo 

- limit startujących – 100 osób (decyduje kolejność zgłoszeń), 

- do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia, 

- uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 

za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych w tym śmierci,  

- przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił 

charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie 

zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, 

- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem 

biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania, 

- wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 

09.06.2019 r. do godziny 13.00 

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, 

- bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować 

szczególną ostrożność podczas biegu, 

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu oraz jego trasą i zobowiązany 

jest do jego przestrzegania, 

- zawodnik, który nie mieści się w limicie czasowym ma obowiązek na polecenie sędziego oddać 

numer startowy i czipa 

- Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu 

pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. 

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne 

 

Opłata startowa - Bieg jest bezpłatny 

 

Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników.  

W ramach zgłoszenia do biegu zawodnik otrzymuje: numer startowy, obsługę informatyczną 



mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na mecie. Organizator nie zapewnia szatni, depozytów, i 

pryszniców.  

 

Zgłoszenia 

- elektroniczny panel zgłoszeń zostanie uruchomiony na stronie www.piknikbiegowy.glowno.pl. Od 

28.06.2019 r. Rejestracja elektroniczna będzie działała do czwartku 06.06.2019 r. do godziny 12.00. 

Po tym terminie zawodnik będzie mógł się jeszcze zarejestrować w biurze zawodów w dniu 

imprezy w godzinach 8.00-13.00 pod warunkiem, że nie został wykorzystany już limit 100 osób 

startujących.  

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

Ochrona danych osobowych (RODO). 

 

W związku z wejściem w życie 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), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest KS Głowno w Biegu ul. Norblina 1 Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą korespondencji pocztowej pod adresem KS 

Głowno w Biegu ul. Norblina 1 

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować 

będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach. 

3. UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję Zawodnika Anonimowego, Państwa dane nie zostaną 

upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez Administratora. 

4. Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa. 

5. Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia 

wyrażonej zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu z Administratorem. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, w okresie przed wycofaniem 

zgody, ani na przetwarzanie Państwa danych na indywidualnym profilu 

www.piknikbiegowy.glowno.pl.  

6. Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane są za pośrednictwem portalu 

www.piknikbiegowy.glowno.pl.  KS Głowno w Biegu, będące organizatorem zawodów nie ponosi 

odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych z prawem, w zakresie zgłoszonych danych 

elektronicznie ponieważ w tym zakresie Miasto Głowno jest odrębnym administratorem państwa 

danych. 

7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa 

oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać 

ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające 

organizację 
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