REGULAMIN BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
„TROPEM WILCZYM”
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
01.03.2020
ORGANIZATORZY:
• Fundacja Wolność i Demokracja,
• Gmina Bystrzyca Kłodzka,
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej,
CELE:
• Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
• Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych
• Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Bystrzycy
Kłodzkiej
TERMIN I MIEJSCE:
• Bieg odbędzie się 1 marca 2020 r.
• Start biegu na dystansie 1963 m odbędzie się o godzinie 12.00 – brak pomiaru czasu,
bieg ma formułę rekreacyjną upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych – dystans honorowy.
• Miejsce startu i mety znajduje się na rynku w Bystrzycy Kłodzkiej
• Trasa biegu będzie przebiegać według załączonej mapy biegu (załącznik 1)
WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:
• W biegu mogą startować zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 18 lat,
niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
• Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
• Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu biegu
• W trakcie rozgrywania biegu uczestnik nie ma prawa przebiegać inną trasą niż ta
wskazana przez organizatora.
• Każdy zawodnik zweryfikowany w Biurze Zawodów otrzymuje pakiet – koszulkę z
wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych, pamiątkowy medal na mecie, ciepły
posiłek i herbatę.
• Osoby zweryfikowane w Biurze Zawodów otrzymają pakiet startowy oraz medal na
mecie, do wyczerpania limitów, pozostali którzy nie otrzymają pakietu również mogą
wziąć udział w biegu,
• Zawodnicy w biegu obowiązkowo startują w koszulkach otrzymanych w pakiecie
startowym.
• Uczestnik biegu zobowiązany jest do pełnego respektowania regulaminu imprezy.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku biegaczy
biorących udział w biegu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Organizatorzy

Utrwalenie przebiegu imprezy
a) Impreza będzie utrwalana na nośnikach audio, video, foto.
b) Materiały audio, video, foto będą publikowane na stronach internetowych i w prasie lokalnej.
c) Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio, video, foto w miejscach wyszczególnionych w pkt b) celem promocji imprezy.
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - RODO ), pragnę przekazać, że informacja przetwarzania danych
osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka dostępna jest na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl w zakładce RODO - Klauzula Informacyjna oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem www.bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl w zakładce Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

