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Regulamin 

XXX Bieg Dziadoszan - Szprotawska 10 

(Bieg Lubuskiej Ligii Biegowej) 

Szprotawa, 09 października 2021 r. 

I  ORGANIZATORZY 

–Burmistrza Szprotawy-Mirosław Gąsik 

– Szprotawskie Stowarzyszenie zwykłe „Szprotawo Biegaj”. 

Kontakt z organizatorem: 

 w sprawie XXX Biegu Dziadoszan 

- zapisy i organizacja biegów, promocja – Wydział edukacji Promocji i Spraw Społecznych 
UM w Szprotawie, Joanna Dudek, tel. 683760772, promocja@szprotawa-um.pl 

w sprawie biegu  „Szprotawska 10” 

- sprawy sportowe (organizacja biegu), marketing: Rafał Biliński, tel.602246551, Wanda 
Gwiazda, tel. 607680755; 10szprotawska@wp.pl 

II CELE IMPREZY 

– Upowszechnienie sportowego stylu życia. 

– Popularyzacja masowych biegów, jako jednej z form aktywnego wypoczynku. 

– Promocja Gminy Szprotawa. 

III TERMIN I MIEJSCE 

– „XXX BIEG DZIADOSZAN” dla dzieci i młodzieży szkolnej, na dystansach 200m -
1000m,  

 Bieg odbędzie się 09.10.2021 r.(sobota), w godz. od 9.30 do 10.30.  
 Start i meta – plac przed ratuszem, ul. Rynek 45 w Szprotawie. 

-  „ SZPROTAWSKA 10” - Bieg Główny na dystansie 10 km (2 pętle) 

 Bieg odbędzie się 09.10.2021 r. (sobota), pocz. o godz. 11.30 
 Start i meta – plac przed ratuszem, ul. Rynek 45 w Szprotawie. 
 Limit czasu – 90 minut. 
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IV TRASY BIEGÓW 

- „XXX Bieg Dziadoszan” dla dzieci i młodzieży szkolnej- nawierzchnia asfalt-kostka 
granitowa 50/50%. Biegi ulicami centrum miasta Szprotawa:  Rynek, Odrodzenia, Poprzeczna, 
1-szej Armii, Targowa, Sądowa, Muzealna, Gen. Bema, Katedralna, Gen. Wł. Andersa.  

- „Szprotawska 10” - bieg główny– nawierzchnia asfaltowa 60 proc, nawierzchnia kostka 
granitowa 50%,polbruk-40%,asfalt 10%.Biegi odbędą się na ulicach miasta Szprotawy: Rynek 
start, Odrodzenia, Targowa, 1Armii, ul Rynek, Traugutta, Basztowa, Mickiewicza, 
Niepodległości, Sobieskiego, Żagańska, Podgórna, Kopernika, Traugutta, Bronka Kozaka 
,Głogowska, Targowa,  Sądowa, Muzealna, Katedralna, Gen. Wł. Andersa, Rynek meta. 

V WARUNKI UCZESTNICTWA 

 W „XXX Biegu Dziadoszan” dla dzieci i młodzieży mogą brać udział dzieci w wieku 
od 7 do 15 lat. Za udział nie są pobierane żadne opłaty. 

 W biegu głównym „Szprotawska 10” mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia 
imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową.  

 Dopuszcza się za zgodą organizatora zakończenie biegu po 1 pętli – (5 km) oraz 
uczestnictwo osób niepełnosprawnych, zawodników Nordic Walking (z kijkami - tylko 
na dystansie 5 km). 

 Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na 
uczestnictwo w każdym z biegów – formularz zgody dostępny u Organizatorów. 

 Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność 
opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletnich), co potwierdza podpisując 
oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu. 

 Pobranie numeru startowego przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego  
(w przypadku niepełnoletnich) będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem 
biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatorów. 

 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany  
z przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów 
i spikera. Zamocowanie numeru startowego w innym miejscu lub jego brak podczas 
biegu grozi dyskwalifikacją. 

 Przebywanie na trasie biegów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. 
Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę 
trasy biegu. 

 Organizatorzy zwracają uwagę uczestników biegów na wielość niebezpieczeństw  
i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym 
wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. 
Organizatorzy zalecają przed rozpoczęciem przygotowań do biegów oraz w ich trakcie? 
dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej,  
w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej. 
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VI  ZGŁOSZENIA 

Do „XXX Biegu Dziadoszan” 

Bezpłatne zapisy do Biegu Dziadoszan, dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, prowadzone są  
w szprotawskich szkołach, dlatego zainteresowanych prosimy o kontakt z nauczycielami wf. 
Uczniów spoza terenu Gminy Szprotawa, zainteresowanych udziałem w biegach, prosimy  
o kontakt z pracownikiem Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Szprotawie, 
Joanną Dudek, tel. 683760772, promocja@szprotawa-um.pl. Istnieje również możliwość 
zapisu w dniu startu, bezpośrednio w biurze zawodów, tj.09.10.2021, do godz. 9.15 

Do Biegu Głównego „Szprotawska 10” 

 Elektronicznie – od 20 lipca 2021 roku, od godz. 12.00, do 26 września 2021r. do godz. 
24:00 (lub wcześniej, w przypadku osiągnięcia limitu startujących), poprzez rejestrację 
na stronie internetowej: data.sport.pl, oraz w dniu zawodów(biuro zawodów) do 
godz.11.20 

 numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu zgody 
na start, oświadczenia RODO oraz oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w 
biegu, a także uiszczeniu opłaty startowej. Za zgłoszenie uważa się: dostarczenie 
wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w biegach i wpłacenia  
w terminie opłaty startowej. 

 W biegu obowiązuje limit startujących, który wynosi:  – 150 osób. 
 O zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin 

zapisania się na bieg. 
 Organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych, poza portalem 

zapisów elektronicznych. Osoba, która z jakiś przyczyn nie może wystartować  
w biegu, nie może oddać swojego numeru startowego innemu biegaczowi. Ewentualne 
zmiany muszą być zgłaszane organizatorowi, jednak nie później, niż do 26 września 
2021 do godz. 10.00. 

 Za bieg z cudzym numerem startowym, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, a przy 
nazwisku zgłoszonym do biegu, na liście wyników pojawi się sentencja DSQ 
informująca o dyskwalifikacji. 

 Organizator nie pośredniczy w odsprzedaży, sprzedanych już wcześniej pakietów 
startowych. 

 W przypadku zgłoszenia przez biegacza rezygnacji ze startu, z jakiegokolwiek powodu, 
jego miejsce zostaje uwolnione i udostępnione w dalszym, publicznym procesie 
rejestracji, chyba, że rezygnacja nastąpi po zamknięciu zapisów. 

VII OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA, SPRAWY FINANSOWE – dotyczy Biegu 
Głównego „Szprotawska 10” 

Płatności dokonujemy bezpośrednio za pomocą strony internetowej-www.Datasport.pl,  za 
pośrednictwem usługi DotPay 

 Opłaty startowe wynoszą: 
–zapisanych elektronicznie i opłaconych zawodników: 59 zł, 
– pozostali zapisani w dniu zawodów i opłaceni zawodnicy: 59 zł, 
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 Za datę wniesienia opłaty startowej przyjmuje się: datę zaksięgowania płatności przez 
operatora systemu DotPay. 

 Jeżeli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości  
(np. w związku z przekroczeniem liczby uczestników w danym limicie, wynikającym z 
regulaminu, a decyduje kolejność wpływu opłaty na konto organizatora) uczestnik jest 
zobowiązany do niezwłocznego uregulowania powstałej różnicy; 

 W ramach opłaty startowej uczestnicy Biegu Głównego otrzymują numer startowy  
z agrafkami oraz jednorazowym chipem do pomiaru czasu, pamiątkowy medal na 
mecie, wodę, napój izotoniczny, ciepły napój, ciepły posiłek oraz owoce na mecie,  
a także wodę na trasie biegu. 

 Koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe uczestnicy zawodów 
lub jednostki delegujące. 

 Dowodem zaksięgowania opłaty jest pojawienie się specjalnego oznaczenia przy 
nazwisku zawodnika po prawej stronie listy startowej na stronie zapisów, 

 Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym momencie. 

VIII KLASYFIKACJE KOŃCOWE 

Bieg Główny „Szprotawska 10”  

 prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn – 
nagrody za miejsca 1-3 

 oraz w kategoriach wiekowych – nagrody za miejsca 1-3 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

K – 16 16 – 29 LAT M – 16 16 – 29 LAT 

 
K – 30+ 

 
30 – 39 LAT 

M – 30 30 – 39 LAT 

K – 40+ 
 
K – 50 +      

40 – 49 LAT 
 
 
50 – 59 LAT  

M – 40 40 – 49 LAT 

 
K – 60 +  

60 i więcej LAT  M – 50 50 – 59 LAT 

  M – 60 + 60 i więcej LAT 

KATEGORIE DODATKOWE: 

Miasto i Gmina Szprotawa: 

KOBIETY:                  puchary za miejsca 1-3 

MĘŻCZYŹNI             puchary za miejsca 1-3     ORAZ - Najstarszy   Zawodnik 

„XXX Bieg Dziadoszan” – dla dzieci i młodzieży 

Klasyfikacja odrębna dla uczestników biegów młodzieżowych. 
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IX SEKTORY STARTOWE, POMIAR CZASU 

 Pomiar czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie za pomocą 
chipów przez firmę Datasport (Datasport.pl). 

 Do ustalenia końcowej klasyfikacji zawodników uwzględniany będzie czas netto 
zawodnika. 

 Na wynikach podane będą zarówno czasy brutto, jak i netto. 

X NAGRODY 

„XXX Bieg Dziadoszan” 

 Medale za I -III- miejsce 
 Nagroda rzeczowa za  I  miejsce. 

Bieg Główny „Szprotawska 10” 

Za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: trofea sportowe. 

OPEN KOBIET I OPEN MĘŻCZYZN: 

 W kategoriach wiekowych za miejsca I-III: puchary, statuetki i ewentualnie drobne 
upominki w miarę możliwości finansowych Organizatora. 

 W kategoriach specjalnych; Gmina Szprotawa puchary i ewentualne nagrody rzeczowe 
 Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach „Open” kobiet i mężczyzn nie otrzymują nagrody 

po raz drugi w kategorii wiekowej. 
 Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal. 
 Nagroda – upominek dla najstarszego zawodnika, który ukończy bieg. 

XI WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH dotyczy Biegu Głównego 
„Szprotawska 10” 

Wydawanie numerów oraz pakietów startowych  na biegi odbywać będzie się od 08 do 09 
października 2021 roku: 

 08.10.2021 (piątek)– godz. 15:30 – 18:00 Ratusz Szprotawski, ul. Rynek 45, Szprotawa 
 09.10.2021 (sobota) – godz. 7:00 – 11:00 Biuro Wydawania Numerów – Namiot 

Kierownictwa Biegu, plac przy ratuszu ul. Rynek 45, Szprotawa. 

Pakiety startowe na Bieg Główny odbieramy osobiście. W przypadku osób niepełnoletnich – 
pakiet odbierać może opiekun prawny.  

XII  PROGRAMY ZAWODÓW: 

 7:00 – 10:30 – działalność Biura Wydawania Numerów, wydawanie pakietów 
startowych na wszystkie biegi 

 9:30 -200 m- start biegów szkolnych  dziewcząt i chłopców kl. I-II /kartki startowe/ 
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 9:40 -200 m- start biegów szkolnych  dziewcząt  kl. III-IV  SP/kartki startowe/ 
 9:50 -400 m- start biegów szkolnych  chłopców  kl. III-IV  SP/kartki startowe/ 
 10:00 -600 m- start biegów szkolnych  dziewcząt  kl. V-VI  SP/kartki startowe/ 
 10:15 -800 m- start biegów szkolnych  chłopców  kl. V-VI  SP/kartki startowe/ 
 10:30 -800 m- start biegów szkolnych  dziewcząt  kl. VII-VIII  SP/kartki startowe/ 
 10:30 – 1000 m- start biegów szkolnych  dziewcząt  kl. VII-VIII  SP/kartki startowe/ 
 11.00-   Bieg Charytatywny zorganizowany przez Burmistrza Szprotawy 
 11:30 – start Biegu Głównego „Szprotawska 10”na dystansie 10 km 
 13:30 – dekoracja zwycięzców Biegu Głównego, kategorii wiekowych i kategorii 

specjalnych  przy Szprotawskim Ratuszu.14:00 – konkurs z nagrodami 
 14:30 – zakończenie zawodów 

Odpowiedzialny za bieg  młodzieży – Joanna Dudek tel.68 3760772 

Odpowiedzialny za Bieg Główny-Rafał  Biliński tel.602246551 . 

XIII  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 
RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych są Organizatorzy. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Szprotawie,  
3. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz 

świadczenia usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,  
w zakresie realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników 
zawodów, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz 
promocji Biegu. 

4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom (poza listami startowymi i listami 
wyników), 

5. Dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez 
okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 
Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi 
rachunkowości oraz podatkowymi, 

6. Zawodnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do 
przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych 
zgodnie z przepisami, 

7. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej 
podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy 
– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy (świadczenie 
usług), 

8. Podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
(profilowaniu). 
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XIV  OCHRONA PRZECIWEPIDEMIOLOGICZNA 

WSZYSCY uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów wynikających 
z §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 964 z późn. zm.) 

Każdy uczestnik imprezy zostanie poddany obowiązkowemu badaniu temperatury ciała oraz 
dezynfekcji rąk. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zachowania, co najmniej 2 metrowej 
odległości od innych, posiadania maseczki ochronnej lub przyłbicy, którą zakryje nos i usta 
oraz w miarę możliwości posiadania własnych rękawiczek ochronnych. 

XV     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Uczestnicy XXIX Biegu Dziadoszan-Szprotawskiej 10 nie będą ubezpieczeni od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską oraz pomieszczenie do przebrania się. 
 Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas imprezy. 
 Biegi odbędą się bez względu na pogodę. 
 Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 
 Ze względu na panujące specjalne warunki organizatorzy zapewniają sobie zmianę 

terminu biegu.(Ostateczna decyzja będzie podana do publicznej wiadomości w razie 
zaostrzenia przepisów). 

 

  

 
 

 
 


