Projekt pn. „Sportowe pogranicze” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków z budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Nysa

REGULAMIN ZAWODÓW
II BIEG KRUCZEJ SKAŁY 2021
Memoriał Wiesława Dygonia
§1
1. Organizatorem zawodów jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce
przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a.
2. Współorganizatorami zawodów są: Gmina Lubawka, Miasto Zaclerz, Ochotnicza Straż
Pożarna w Lubawce, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze, MUKN Pod
Stróżą Lubawka.
§2
1. Zawody mają charakter otwarty.
2. Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej i
najprostszej formy aktywnego wypoczynku oraz promocja walorów turystycznych i
rekreacyjnych Gminy Lubawka.
§3
Zawody odbywają się 13 czerwca 2021 r. ze startem i metą na Stadionie Miejskim w Lubawce
(ul. Przyjaciół Żołnierza 6a).




Godz. 10:00 – dystans 23 km
Godz. 11:00 – dystans 10 km
Godz. 11:05 – dystans 5 km NordicWalking



Godz. 10:15 – start dystansów przedszkolaków, dzieci i młodzieży
§4

Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubawce (ul. Przyjaciół Żołnierza 6a), czynne w dniu biegu od godz. 8:00 do 11:30.
§5
DYSTANSE ORAZ LIMITY CZASOWE I OSOBOWE

Dystans
23 km
10 km
5 km Nordicwalking

Kategoria
Przedszkolaki – 2014 i młodsi
Dzieci
młodszerok

Limit
czasowy
4h
2h
1h

Dystans
200 metrów
urodzenia 600 metrów

Limit uczestników
150
180
90

Limit uczestników
40
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2013/2012/2011
Dzieci starsze
- rok urodzenia 1000 metrów
2010/2009/2008
Młodzież - rok urodzenia 2007/2006
1000 metrów

40
40

§6
TRASA
1. Trasę biegu wraz z profilem przewyższenia stanowi mapa – załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
2. Trasa biegów dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży będzie wytyczona na terenie
stadionu.
3. Trasy nie posiadają atestu.
4. Na trasie mogą występować strome, skaliste oraz niebezpieczne zbiegi.
5. Trasę stanowi:
Nawierzchnia
Dukty leśne - szuter
Asfalt
Tartan
Urwiska skalne
Trawa

23 km
89%
1%
3%
4%
3%

10 km
90%
1%
5%
4%

5 km
77%
10%
10%
3%

6. Na trasie znajdować się będą punkty żywnościowe:
 Dla dystansu 10 km na 6 kilometrze
 Dla dystansu 23 km na 7 i 15 kilometrze
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie.
8. Na trasie znajdować się będą dwa punkty kontrolne dla pomiaru międzyczasów.
9. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie zawodów będą usuwane z
trasy przez obsługę techniczną.

§7
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie elektroniczne wszystkich dystansów oprócz
przedszkolaków (do 11 czerwca 2021 r. włącznie). Obowiązuje łączny limit
uczestników – 500 zawodników oraz limity poszczególnych dystansów- 23 km – 150
osób, 10 km-180-osób, nordicwalking - 90 –osób, dzieci młodsze- 40 osób, dzieci
starsze-40 osób, młodzież- 40 osób.
2. Zgłoszenia przedszkolaków dokonuje się w dniu zawodów, w Biurze Zawodów do
godziny 9:30 poprzez własnoręczne wypełnienie załącznika nr 2 i 3 przez rodzica lub
opiekuna(karta zgłoszenia dzieci).
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3. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat (do 13czerwca
2021 r. włącznie). Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w biegu za zgodą
rodziców bądź opiekunów prawnych (formularz stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu, dostępny jest również w biurze zawodów).
4. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach biegowych lub złożenie własnoręcznego
podpisu pod oświadczeniem o uczestnictwie na własną odpowiedzialność – załącznik
nr 2 do regulaminu) wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia w związku z pandemią
SARS-CoV-2.
5. Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
klauzulą RODO a także do utrwalenia i wykorzystania wizerunku w celach promocji i
reklamy biegu oraz innych działań podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury (zgoda dotyczy również publikowania wizerunku w drukowanych materiałach
promocyjnych, telewizji, internecie).
6. Uczestnicy, który zrezygnują z udziału w zawodach w trakcie ich trwania powinni
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze zawodów.
§8
PRZEWINIENIA I KARY
1. Każde skrócenie trasy lub naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie
karane dyskwalifikacją. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów na trasie będą
czuwali sędziowie punktowi.
2. Numer startowy jest przypisany wyłącznie zgłoszonej osobie, wszelkie próby
przekazania numeru lub samowolnego modyfikowania danych bądź list startowych
będzie skutkowało dyskwalifikacją.
3. Numer startowy winien być umieszczony przez zawodnika w widocznym miejscu na
odzieży wierzchniej – na przodzie tułowia. W przypadku braku numeru startowego na
punkcie kontrolnym lub sytuacji, w której numer startowy na punkcie kontrolnym nie
będzie widoczny, zawodnik nie zostanie sklasyfikowany.
4. Ominięcie punktu kontrolnego skutkuje brakiem klasyfikacji zawodnika.
5. Za zgubienie chipu przewidziana jest kara finansowa w wysokości 5 zł. Zawodnik,
który zgubi chip na trasie nie będzie podlegał pomiarowi czasu, co skutkuje jego
dyskwalifikacją.
6. Jakiekolwiek formy niesportowego i wulgarnego zachowania będą karane
dyskwalifikacją.

§9
ZGŁOSZENIA

Elektroniczne zgłoszenia dokonuje się pod adresem:
https://www.datasport.pl
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1. UDZIAŁ W BIEGU JEST BEZPŁATNY.
2. Obowiązuje limit uczestników – 500 osób. Po wypełnieniu się listy zgłoszonych
osób zapisy zostaną zamknięte.
3. Zgłoszenia wszystkich kategorii biegowych, dzieci i młodzieży oraz nordic walking(z
wyłączeniem przedszkolaków) dokonywane są wyłącznie drogą elektroniczną za
pośrednictwem platformy www.datasport.pl.
4. Zgłoszenia przedszkolaków:
 Przedszkolaki zgłaszane są do 11 czerwca 2021 r. na adres mailowy:
kontakt@kultura.lubawka.eu(w tytule maila należy wpisać „BIEG KRUCZEJ
SKAŁY”)
 Dodatkowo każdy rodzic/opiekun musi w dniu zawodów, w biurze zawodów
wypełnić załącznik nr 2 i 3
 Udział przedszkolaków w biegu jest bezpłatny
§10
PAKIET STARTOWY
W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje:









Oficjalny gadżet biegu
Numer startowy razem z chipem elektronicznego systemu pomiaru czasu
Posiłek regeneracyjny
0,5l wody mineralnej
Pamiątkowy medal
Opiekę medyczną
Żel energetyczny
Drobny upominek
§11
KATEGORIE WIEKOWE

1. Biegi na dystansie 10km i 23 km
Kategoria
Kobiety
K16
K20
K30
K40
K50
K60

Wiek
Mężczyźni
M16
M20
M30
M40
M50
M60

16-19 lat
20-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat

2. Nordic walking 5 km
Kategoria
Kobiety

Mężczyźni

Wiek
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K16
K20
K30
K40
K50
K60

M16
M20
M30
M40
M50
M60

16-19 lat
20-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60-69 lat

3. Biegi dzieci i młodzieży
4. Kategoria
Przedszkolaki
Dzieci młodsze
Dzieci starsze
Młodzież

Rok urodzenia
2014 i młodsi
2011/2012/2013
2008/2009/2010
2006/2007

§ 12
NAGRODY







Każdy uczestnik, który zapisze się do 11.06.2021r.(z wyłączeniem przedszkolaków)
otrzymuje zestaw startowy,
Klasyfikacja generalna biegu na dystansie 23 km – miejsca od I do III – puchary
Kategorie K i M biegu na dystansie 23 km – miejsca od I do III – puchary
Klasyfikacja generalna biegu na dystansie 10 km – miejsca od I do III – puchary
Kategorie K i M biegu na dystansie 10 km – miejsca od I do III – puchary
Najmłodszy i najstarszy zawodnik – puchary
Klasyfikacja generalne nordic walking – miejsca od I do III – puchary
Kategorie K i M na dystansie nordic walking – miejsce I – puchar,
Kategorie dzieci i przedszkolaki – medale, dyplomy oraz drobne nagrody(słodycze)
§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zapewnia przebieralnie, możliwość korzystania z bezpłatnej szatni,
natrysków i toalet – odpowiednio do obowiązujących na dzień 13 czerwca 2021 r.
obostrzeń i rozporządzeń w związku z Covid-19.
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3. Istnieje możliwość zostawienia depozytu (w zawiązanym i podpisanym worku),
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.
4. Organizator zapewnia obsługę medyczną.
5. Za prawidłowy przebieg zawodów odpowiedzialny jest sędzia główny oraz sędziowie
punktowi.
6. Organizator ma prawo modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu – o takim
fakcie zobowiązany jest informować na tablicy ogłoszeń w formie pisemnej
lub elektronicznej na stronie www.kultura.lubawka.eu oraz na fanpage’u
facebook.com/kulturalubawka.
7. Prawo do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu w sprawach spornych oraz
w sprawach nieobjętych regulaminem przysługuje organizatorowi.
8. Załączniki są integralną częścią regulaminu.
9. Na terenie zawodów będą stosowane zasady sanitarne zgodnie z rozporządzeniami
i obostrzeniami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień
13 czerwca 2021 r.
10. Trasa przebiega przez tereny leśne – bezwzględnie zakazane jest wyrzucanie kubków
w odległości większej niż 100 m od punktów żywnościowych, zlokalizowanych na 6 i
15 km.
11. Każdy uczestnik wyraża zgodę aby zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady i wyniki z jego
danymi osobowymi mogły być wykorzystane w celach marketingowych przez
Organizatora i Współorganizatorów.
12. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do
zachowania należytej ostrożności, rozwagi i kultury (sugerowane jest posiadać
indywidualne ubezpieczenie NNW) oraz przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
13. Z uwagi na trwające uzgodnienia ze służbami porządkowymi trasa biegu może ulec
drobnej korekcie. W przypadku takiej zmiany Organizator o tym poinformuje na
Facebooku oraz tablicy ogłoszeń biura zawodów.
14. Nieznajomość zapisów regulaminu nie uprawnia do jego nieprzestrzegania.

W sprawach biegów przedszkolaków, dzieci i młodzieży kontakt z: Artur Bodzek, tel.
505074676, e-mail: mukn.podstroza@gmail.com
Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2021 r. Osobą do kontaktu ws. postanowień niniejszego
regulaminu jest Rafał Czura (tel. 609 927 957, e-mail: rafalczura95@gmail.com).

Dyrektor Biegu : Sławomir Sławiński +48 609 759 414
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Załącznik nr 1
Bieg Kruczej Skały Dystans 10km
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Bieg Kruczej Skały Dystans 23,41km
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Bieg Kruczej Skały – Nordic Walking 5 km
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Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA (DOROSŁYCH I DZIECI)
BIEG KRUCZEJ SKAŁY
Lubawka, 13 czerwca 2021 r.
NAZWISKO: …………………………………………………….
DATA URODZENIA : ……………………………………...

IMIĘ: ……………………………………………………………………..
PŁEĆ:

Kobieta
Mężczyzna

ADRES: ……………………………………………………………..

KLUB/MIEJSCOWOŚĆ:…………………………………….…

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………..

KATEGORIA: ………………………………………………………

Tel. (pole nieobowiązkowe) ……………………………………………

………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z regulaminem BIEGU KRUCZEJ SKAŁY organizowanego 13 czerwca 2021r.
- posiadam badania lekarskie, jestem zdolny do udziału w ww. zawodach biegowych i startuję na
własną odpowiedzialność.
- wyrażam zgodę/ nie wyrażam*zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez MiejskoGminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, zawartych w niniejszej
karcie zgłoszenia dla celów udziału w ww. zawodach (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. –RODO. Oświadczam, iż dane zostały
podane dobrowolnie i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej oraz
pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia.
- wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających mój wizerunek
zarejestrowany podczas ww. zawodów na stronie organizatora oraz w mediach lokalnych w celu
promocji działań organizatora.
Zgodnie z art. 13 RODOinformuję, że:
- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Lubawce przy
ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, tel. 75 74 11 369, e-mail:kontakt@kultura.lubawka.eu.
- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury możliwy jest pod numerem
tel. 75 74 11 369 wew. 21, lub adresem e-mail trela.karolina@kultura.lubawka.eu.
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenie jw. o
ochronie danych oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 poz. 1025, 1104) w celu zgłoszenia udziału w w/w
zawodach.
- Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
- Posiada Pan/Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową
udziału w biegu.
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………………………………………………….
(data i podpis zawodnika/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
Ja, niżej podpisany/a ………………………………….……………………….., zamieszkały/a w ……………………………………...
………………………………………………………………oświadczam,

że

jestem

rodzicem/opiekunem

prawnym

zgłaszającego/ej się do Biegu KRUCZEJ SKAŁY, organizowanego w dniu 13 czerwca 2021 roku
(imię i nazwisko): …………….……………………..................……….. (zwany dalej podopiecznym):
- zapoznałem się z regulaminem ww. biegu i akceptuje go bez zastrzeżeń,
- zgadzam się na udział Podopiecznego w ww. biegu,
- ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego,
- jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i oświadczam, że pozwala mu on na aktywny
udział w ww.biegu

ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną

odpowiedzialność,
- jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych związanych z udziałem
w zawodach i nie będę rościć wobec organizatora pretensji w przypadku ewentualnego
uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego,
- wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających wizerunek
mojego dziecka zarejestrowanych podczas ww. biegu na stronie organizatora oraz w mediach
lokalnych w celu promocji działań organizatora.
………………………………………………….
(data i podpis opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19

1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:
 nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich
domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji
m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),
 nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym
 w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą
podejrzaną o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem
epidemiologicznym.
2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem
zarażeniu koronawirusem COVID-19 obowiązujące podczas Biegu Kruczej Skały 2021.
3. Oświadczenie składam w związku z udziałem w Biegu Kruczej Skały 2021, odbywającym
się 13 czerwca 2021 r.
4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie
bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia,
które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.

Czytelnie IMIĘ I NAZWISKO

Data i podpis

Numer telefonu

Projekt nazvaný „Sportovní pohraničí“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropského fondu
pro regionální rozvoj a prostředků ze státního rozpočtu
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PRAOPOZICE ZÁVODŮ
II BĚH HAVRANÍ SKÁLY 2021
Memoriál Wiesława Dygonia

§1
1. Organizátorem závodů je Městské kulturní středisko se sídlem v Lubawce, ul.
Przyjaciół Żołnierza 6a.
2. Spoluorganizátory závodů jsou: Obec Lubawka, Město Žacléř, Dobrovolný hasičský
sbor v Lubawce, Okresní policejní oddělení v Kamenné Hoře, MUKN Pod Stróżą
Lubawka.
§2
1. Závody jsou přístupné široké veřejnosti.
2. Cílem závodů je propagace a zpřístupnění běhání jako zdravého a nejjednoduššího
způsobu aktivního odpočinku a propagace turistických a rekreačních krás Obce
Lubawky.
§3
Závody proběhnou 13. června 2021, start a cíl bude na Městském stadionu v Lubawce (ul.
Przyjaciół Żołnierza 6a).




v 10:00 hod. – kategorie běh na 23 km
v 11:00 hod. – kategorie běh na 10 km
v 11:05 hod. – kategorie běh na 5 km Nordic Walking



v 10:15 hod. – kategorie předškoláci, děti a mládež

§4
Kancelář závodů najdete v budově Městského kulturního střediska v Lubawce (ul. Przyjaciół
Żołnierza 6a), otevřena bude v den závodů od 8:00 do 11:30 hodin.

§5
VZDÁLENOSTI A ČASOVÉ A OSOBNI LIMITY

Vzdálenost
23 km
10 km

Časový limit

Osobni limit

4h
2h

150
180
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5 km Nordic walking

1h

90

Kategorie

Vzdálenost

Osobni limit

Předškoláci - rok narození 2014 a mladší

200 m

-

Mladší děti - rok narození
2013/2012/2011

400 m

40

Starší děti - rok narození 2010/2009/2008

1000 m

40

Mládež - rok narození 2007/2006

1000 m

40

§6
TRASA
1. Běžecká trasa včetně stupně převýšení je zobrazena na mapě – příloha č. 1 k těmto
pravidlům.
2. Běžecké trasy pro předškoláky, děti a mládež budou vyznačeny v areálu stadionu.
3. Trasa není certifikována.
4. Na trase se mohou vyskytnout strmé, kamenité a nebezpečné úseky.
5. Trasa se skládá:
Povrch
Lesní stezky - štěrk
Asfalt
Tartan
Skalnaté srázy
Tráva

23 km
89%
1%
3%
4%
3%

10 km
90%
1%
5%
4%

5 km
77%
10%
10%
3%

6. Na trase budou k dispozici občerstvovací stanice:
 Pro kategorii běh 10 km na 6. kilometru
 Pro kategorii běh 23 km na 7 , 15. kilometru
7. Pořadatel není odpovědný za případné nehody na trase.
8. Na trase budou kontrolní stanoviště pro měření mezičasů .
9. Osoby bez startovních čísel, které se budou pohybovat po trase, budou z trasy
pořadateli vyhoštěni.

§7
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PODMÍNKY ÚČASTI












Podmínkou účasti je elektronická přihláška na všechny vzdálenosti, s výjimkou
předškolních dětí (do 11. června 2021 včetně). Je stanoven celkový limit účastníků 500 závodníků a limity jednotlivých vzdáleností - 23 km - 150 osob, 10 km - 180 osob,
nordic walking - 90 osob, mladší děti - 40 osob, starší děti - 40 osob, mládež - 40 osob
Registrace předškolních děti se podávají v den závodů, v kanceláři závodů do 9:30
hodin, kdy rodič nebo zákonný zástupce vyplní přílohu č. 2 a 3 (registrační formulář
dítěte).
Běžeckých závodů se může účastnit každý, kdo ukončil věk 18 let (do 13. června 2021,
včetně). Závodu se mohou účastnit lidé ve věku 16-17 let se souhlasem rodičů nebo
zákonných zástupců (formulář je přiložen jako příloha č. 3 k těmto pravidlům, a je k
dispozici také v kanceláři závodu).
Účastník je povinen předložit aktuální lékařské potvrzení o tom, že neexistují žádné
zdravotní problémy pro účast v běžeckých závodech, nebo podepsané prohlášení o
účasti na vlastní odpovědnost - příloha č. 2 k pravidlům) spolu s prohlášením o zdraví
v souvislosti s pandemii SARS-CoV-2.
Účastník běžeckých závodů souhlasí se zpracováním osobních údajů s doložkou
GDPR, jakož i s nahráváním a využitím nahrávky pro účely propagace a reklamy běhu a
dalších aktivit, vykonávaných Městským kulturním střediskem (souhlas se vztahuje
také na zveřejnění fotografií v tištěných propagačních materiálech, televizi, internetu).
Účastníci, kteří odstoupí od účasti v běžeckých závodech v jejich průběhu, by měli tuto
skutečnost neprodleně nahlásit pořadatelům závodu.

§8
NEDODRŽENÍ PRAVIDEL A TRESTY
1. Každé zkrácení trasy nebo porušení ustanovení těchto pravidel bude potrestáno
disciplinárně diskvalifikaci. Nad správným průběhem závodů na trase budou dohlížet
odpovědní rozhodčí.
2. Startovní číslo bude přiděleno pouze zaregistrované osobě, a jakékoli pokusy o předání
čísla nebo jakékoli úpravy údajů nebo startovních listin budou mít za následek
diskvalifikaci.
3. Startovní číslo musí být umístěno závodníkem na viditelném místě na svrchním oděvu
- na přední straně těla. Pokud bude zjištěno na kontrolním stanovišti, že startovní číslo
chybí nebo nebude viditelné, závodník nebude klasifikován.
4. Vynechání kontrolního stanoviště bude důvodem toho, že závodník nebude
klasifikován.
5. Za ztrátu čipu je uložena finanční pokuta ve výši 5 PLN. Závodník, který ztratí čip na
trase, nebude podroben časovému měření, což bude mít za následek jeho
diskvalifikaci.
6. Jakákoli forma nesportovního a vulgárního chování bude potrestána diskvalifikací.
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§9
REGISTRACE

Elektronická registrace se provádí na adrese:
https://www.datasport.pl
1. ÚČAST NA BĚŽECKÝCH ZÁVODECH JE BEZPLATNÁ. Po vyplnění seznamu
registrovaných osob bude registrace uzavřena.
2. Přihlášky pro všechny běžecké kategorie, děti a mládež a nordic walking (kromě
předškolních
dětí)
se
podávají
pouze
elektronicky
prostřednictvím
odkazu www.datasport.pl.
3. Registrace předškoláci:
 Předškoláci se přihlašují do 11. června 2021, na e-mailové adrese:
kontakt@kultura.lubawka.eu (do předmětu je třeba napsat „BĚH HAVRANÍ
SKÁLY”)
 Dodatente v den závodů, v kanceláři závodů do 9:30 hodin, kdy rodič nebo
zákonný zástupce vyplní přílohu č. 2 a 3 (registrační formulář dítěte).
 Účast dětí v běžeckých závodech je zdarma.
§10
STARTOVACÍ BALÍČEK
V rámci startovného obdrží každý účastník:









Oficiální běžecký balíček
startovní číslo společně s čipem elektronického systému pro měření času)
Regenerační svačinka
0,5l minerální vody
Památeční medaili
Zdravotní péči
Energetický gel
Malý dárek
§11
VĚKOVÉ KATEGORIE

1. Běh na vzdálenost 10 km a 23 km
Kategorie
Ženy
K16
K20
K30
K40
K50

Věk
Muži
M16
M20
M30
M40
M50

16-19 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
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K60

M60

60-69 let

2. Nordic walking
Kategorie
Ženy
K16
K20
K30
K40
K50
K60

Muži
M16
M20
M30
M40
M50
M60

Věk
16-19 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60-69 let

3. Běh dětí a mládeže
Kategorie

Rok narození

Předškoláci

2014 a mladší

Mladší děti

2011/2012/2013

Starší děti

2008/2009/2010

Mládež

2006/2007

§ 12
OCENĚNÍ










Každý účastník, který se zaregistruje do 11.06.2021. (kromě předškolních dětí) obdrží
startovací balíček.
Hlavní klasifikace běžecké kategorie na 23 km – od I. do III. místa – poháry
Kategorie K a M běhu na 23 km –od I. do III. místa – poháry
Hlavní klasifikace běžecké kategorie na 10 km – od I. do III. místa – poháry
Kategorie K a M běžecké kategorie na 10 km –od I. do III. místa – poháry
Nejmladší a nejstarší závodník – poháry
Hlavní klasifikace nordic walking –od I. do III. místa – poháry
Kategorie K a M kategorie 5 km nordic walking –I. místo – pohár
Kategorie děti – medaile, diplomy a drobné upomínkové předměty (sladkosti)
§13
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Běh proběhne bez ohledu na povětrnostní podmínky.
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2. Pořadatel zajistí převlékárny, možnost využívat bezplatně šatny, sprchy a toalety –
v souladu s platnými omezením ke dni 13. června 2021 a nařízeními v souvislosti s
Covid-19.
3. Je možné nechat věci v úschovně (v zavázaném podepsaném sáčku), organizátor však
nenese odpovědnost za nechané věci v úschovně.
4. Pořadatel zajistí zdravotní službu.
5. Za řádný průběh závodu bude odpovídat hlavní rozhodčí a trasoví rozhodčí.
6. Pořadatel má právo upravovat ustanovení těchto pravidel – o takové skutečnosti je
povinen informovat na vývěsce v písemné podobě nebo elektronické na webové
stránce www.kultura.lubawka.eu a na fanpage’u facebook.com/kulturalubawka.
7. Právo měnit ustanovení těchto pravidel ve sporných věcech a ve věcech nezahrnutých
v pravidlech přísluší pořadateli.
8. Přílohy tvoří nedílnou součást k pravidlům soutěže.
9. Na území běžeckých závodů budou platit hygienické předpisy v souladu s vládním
nařízením ohledně omezení v Polsku, a to ke dni 13. června 2021r.
10. Trasa vede lesními oblastmi - je absolutně zakázáno vyhazovat kelímky ve vzdálenosti
více než 100 m od míst s občerstvením, které se nacházejí na 6. a 15. km.
11. Každý účastník souhlasí s tím, že fotografie, videozáznamy, rozhovory a výsledky s
jeho osobními údaji mohou být organizátorem a spoluorganizátorem použity pro
marketingové účely.
12. Závodníci se účastní soutěže na vlastní odpovědnost a vyžaduje se od nich náležitá
opatrnost, obezřetnost a vhodné chování (doporučuje se mít individuální úrazové
pojištění) a dodržovat pravidla těchto předpisů.
13. Vzhledem k probíhajícím jednáním s bezpečnostními službami může dojít k mírným
změnám běžecké trasy. V takovém případě sdělí Organizátor tyto změny na
Facebooku a na nástěnce kanceláře závodů.
14. Neznalost ustanovení pravidel neopravňuje k jejich nedodržování.
Tyto pravidla platí od dne 22.04.2021. Kontaktní osobou ve věcech těchto pravidel je Rafał
Czura (tel. 0048 609 927 957, e-mail: rafalczura95@gmail.com).

Vedoucí běhu: Sławomir Sławiński +48 609 759 414
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Příloha č. 1
Bieg Kruczej Skały Dystans 10km
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Bieg Kruczej Skały Dystans 23,41km
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Bieg Kruczej Skały – Nordic Walking 5 km
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Příloha č. 2

PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTEK ( dospělí

a děti)

BĚH HAVRANÍ SKÁLY
Lubawka, dne 13. června 2021
PŘÍJMENÍ: …………………………………………………….
DATUM NAROZENÍ: ……………………………………...

JMÉNO: ……………………………………………………………………..
POHLAVÍ:

Žena
Muž

ADRES: ……………………………………………………………..

KLUB/MIEJSCOWOŚĆ:…………………………………….…

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………..

KATEGORIE: ………………………………………………………

Tel. (nepovinný údaj) ……………………………………………

………………………………………………………………………………...

Tímto prohlašuji, že:
- jsem se seznámil/a s pravidly BĚHU HAVRANÍ SKLÁLY organizovaného dne 13. června 2021.
- mám k dispozici lékařské potvrzení, jsem schopen účastnit se v/u běžeckých závodů a startuji na
vlastní odpovědnost.
- Souhlasím / nesouhlasím * se zpracováním mých osobních údajů Městským kulturním střediskem se
sídlem v Lubawce na ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, obsažených v tomto přihlašovacím lístku, a účelem
účasti na v/u závodech (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 - GDPR. Prohlašuji, že údaje byly poskytnuty dobrovolně a že jsem si přečetl/a níže
uvedenou informační doložku a pokyny k právu na přístup k mým údajům o obsahu a možnost jejich
oprav.
- Souhlasím s umístěním fotografií a filmových materiálů obsahujících můj vzhled, které byly nahrán
v průběhu výše uvedeného závodu na webových stránkách organizátora a v místních médiích na
podporu aktivit organizátora.
V souladu s čl. 13 GDPR sděluji, že:
- Správcem Vašich osobních údajů je Městské kulturní středisko se sídlem v Lubawce, na ul. Przyjaciół Żołnierza
6a, tel. 0048 75 74 11 369, e-mail: kontakt@kultura.lubawka.eu.
- Kontakt na Inspektora ochrany osobních údajů Městského kulturního střediska je na tel. čísle 0048 75 74 11 369,
linka 21, nebo na e-mailové adresetrela.karolina@kultura.lubawka.eu.
- Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písmene c, všeobecného Nařízení již zm. o ochraně
osobních údajů a Občanského zákoníku (Sb.z. z 2018 poz. 1025, 1104) za účelem registrace do v/u závodech.
- Příjemci Vašich osobních údajů budou pouze subjekty oprávněné získávat osobní údaje na základě zákonných
ustanovení.
- Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování.
- Máte právo: požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování.
- Máte právo podat si stížnost u kontrolního orgánu, tj. u předsedy Úřadu pro ochranu údajů.
- Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů bude mít za následek odmítnutí účasti
v závodech.

………………………………………………….
(datum a podpis účastníka/zákonného zástupce)
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Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO
Já,

níže

podepsaný/á

………………………………….………………………..,

bytem

v

……………………………………...……………………………………………………… prohlašuji, že jsem rodičem/zákonným
zástupcem, který se přihlásil/a do Běhu HAVRANÍ SKÁLY, pořádaných dne 13. června 2021 (jméno
a příjmení): …………….………………..................……….. (dále jen svěřenec/kyně):
- seznámil jsem se s pravidly v/u běžeckých závodů a přijímám je bez výhrad,
- souhlasím s účasti svěřence /svěřenkyně na v/u závodech,
- nesu plnou odpovědnost za jednání a opomenutí svěřence/svěřenkyně,
- jsem si vědom zdravotního stavu svěřence/svěřenkyně a prohlašuji, že mu to umožňuje aktivně
se účastnit výše uvedeného běhu se všemi důsledky, za které přebírám plnou a výhradní
odpovědnost,
- jsem si vědom (a) nebezpečí, rizik a fyzické a psychické zátěže, spojené s účastí v závodech a
nebudu vznášet žádné nároky vůči pořadateli v případě možného poškození zdraví nebo života
svěřence/svěřenkyně,
- souhlasím s umístěním fotografií a filmových materiálů obsahujících vzhled mého dítěte,
vyhotovených během výše uvedených závodů na webových stránkách organizátora a v místních
médiích na propagaci aktivit organizátora.
………………………………………………….
(data i podpis zákonného zástupce)
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Příloha č. 4

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU
týkající se rizika nákazy virem COVID-19

1. Prohlašuji, že dle svého nejlepšího vědomí:
 nejsem já ani nikdo z mých spolubydlících nakaženou osobou nemocí COVID-19 (v
současné době nemám žádné příznaky infekce, včetně horečky, kašle, rýmy, vyrážky,
bolesti svalů, bolesti v krku a v posledních dvou týdnech),
 nejsem v karanténě ani pod epidemiologickým dohledem
 za posledních 14 dní jsem nebyl v kontaktu s nakaženou osobou nebo s osobou
podezřelou z infekce COVID-19 nebo s osobou v karanténě nebo pod
epidemiologickým dohledem.
2. Prohlašuji, že využiji všechna bezpečnostní opatření související s potlačením koronavirové
infekce COVID-19 platná během Běhu Havraní skály 2021.
3. Prohlášení předkládám v souvislosti s účasti na Běhu Havraní skály 2021, který se uskuteční
dne 13. června 2021.
4. Rovněž se zavazuji poskytnout informace, pokud během akce nebo v období bezprostředně
po události dojde ke změnám mého zdraví, které mohou naznačovat infekci koronaviru.

Psacím JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Datum a podpis

Telefonní číslo

