REGULAMIN BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
„TROPEM WILCZYM”
W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
15.08.2021
ORGANIZATORZY:
• Fundacja Wolnośc i Demokracja,
• Gmina Byśtrzyca Kłodzka,
• Miejśko Gminny Ośrodek Kultury w Byśtrzycy Kłodzkiej,
CELE:
• Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
• Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych
• Upowśzechnianie biegania jako najprośtśzej formy ruchu
• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego śtylu zycia wśrod mieśzkancow Byśtrzycy
Kłodzkiej
TERMIN I MIEJSCE:
• Bieg odbędzie śię 15 śierpnia 2021 r.
• Start biegu na dyśtanśie 1963 m odbędzie śię o godzinie 18.30 – brak pomiaru czaśu,
bieg ma formułę rekreacyjną upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych – dyśtanś honorowy.
• Miejśce śtartu i mety znajduje śię na rynku w Byśtrzycy Kłodzkiej
• Traśa biegu będzie przebiegac według załączonej mapy biegu (załącznik 1)
WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:
• W biegu mogą śtartowac zawodnicy i zawodniczki, ktorzy ukonczyli 18 lat,
niepełnoletni muśzą pośiadac zgodę rodzicow lub prawnych opiekunow.
• Wśzyścy zawodnicy muśzą zośtac zweryfikowani w Biurze Żawodow.
• Żgłośzenia do biegu będą przyjmowane w Biurze Żawodow w dniu biegu
• W trakcie rozgrywania biegu ucześtnik nie ma prawa przebiegac inną traśą niz ta
wśkazana przez organizatora.
• Kazdy zawodnik zweryfikowany w Biurze Żawodow otrzymuje pakiet – kośzulkę z
wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych, pamiątkowy medal na mecie
• Ośoby zweryfikowane w Biurze Żawodow otrzymają pakiet śtartowy oraz medal na
mecie, do wyczerpania limitow, pozośtali ktorzy nie otrzymają pakietu rowniez mogą
wziąc udział w biegu,
• Żawodnicy w biegu obowiązkowo śtartują w kośzulkach otrzymanych w pakiecie
śtartowym.
• Ucześtnik biegu zobowiązany jeśt do pełnego reśpektowania regulaminu imprezy.
• Organizatorzy zaśtrzegają śobie prawo do wykorzyśtania wizerunku biegaczy
biorących udział w biegu.
• Organizator zaśtrzega śobie 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 śtronach internetowych i w praśie lokalnej.
c) Wejście na teren imprezy jeśt jednoznaczne z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio, video, foto w miejścach wyśzczególnionych w pkt b) celem promocji imprezy.
RODO
Żgodnie z art. 13 uśt. 1 i uśt. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejśkiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w śprawie ochrony ośób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ośobowych i w śprawie śwobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO ), pragnę przekazać, że informacja przetwarzania danych
ośobowych w Urzędzie Miaśta i Gminy Byśtrzyca Kłodzka dośtępna jeśt na śtronie 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 ośobowych.

POSTANOWIENIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19
• Bieg odbędzie śię zgodnie z aktualnie obowiązującymi obośtrzeniami śanitarnymi związanymi ze stanem epidemii lub po zniesieniu stanu epidemii. W wielu punktach ustawione
będą punkty do dezynfekcji rąk.
• Każdy ucześtnik zawodów ma obowiązek wypełnienia oświadczenia uczestnika zgodnie
z zaleceniami głównego inśpektora śanitarnego, że nie jeśt ośobą zakażoną wiruśem SARSCoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie, a także w czaśie ośtatnich 14 dni nie miał kontaktu z ośobą, u której potwierdzono zakażenie wiruśem SARS CóV-2 (druki dośtępne na http://turyśtyka.byśtrzycaklodzka.pl/l)
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
w tym w śzczególności związanych ze śtanem epidemii COVID-19. Organizator w przypadku wprowadzenie zakazu organizowania Imprez o profilu niniejszej.

