
Regulamin – Kołobrzeg Biega  +  Kids Maraton

1. Organizator :
Stowarzyszenie Bieg Zaślubin,
Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
Centrum Wentylacyjne FANZA Jarosław Żmuda
Kawiarnia Monrou „Muszla Koncertowa „ Marlena Steć 

   
2.Nazwa imprezy: 
   
      KOŁOBRZEG BIEGA – DNI KOŁOBRZEGU

3.Termin  -  25. maja 2019  godz. 11:00

4. Start i meta – ul. Sikorskiego naprzeciw namiotu na kortach tenisowych
       
  Kids Maraton

 W zawodach mogą brać udział dzieci w wieku od 2 do 13 lat i w biegu OPEN -14 lat 
wzwyż

 Kategorie wiekowe
   
MALUSZKI

         2-4 lat ur. 2015- 2019  bieg z rodzicem, chłopcy i dziewczynki  razem.

     DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY

5.7 lat dla urodzonych w latach 2012-2014 ,

      DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY

8.9 lat dla urodzonych w latach 2010-2011

      DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY

10.11 at dla urodzonych w latach 2008-2009

      DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY

        12-13 lat dla urodzonych w latach 2006-2007

  Bieg OPEN – 2,0 km  14 lat wzwyż  młodzież i dorośli



5. Zapisy

Rezerwacji miejsc można dokonywać internetowo na stronie www.bieg,kolobrzeg.pl  
W  biurze zawodów należy odebrać numer startowy oraz podpisać oświadczenie o 
starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna.

-zapisy na miejscu zawodów w dniu zawodów  (niezalecane, tłok, możliwy brak 
miejsc!!) w godzinach od 09.00 do 10.50 . O godzinie 10.50 zapisy zostaną 
zakończone.

6. Program zawodów (PROGRAM MINUTOWY)

Start grup/kategorii

11:00  Maluszki        2 - 4  lata dystans  100 m
11:15  Dziewczęta    5 - 7  lat                 300 m
11:25  Chłopcy          5 - 7  lat                 300 m
11:35  Dziewczęta     8 - 9  lat                 600 m
11:45  Chłopcy          8 - 9  lat                 600 m
11:55  Dziewczęta   10 - 11 lat              1000 m
12:05  Chłopcy        10 - 11 lat              1000 m
12:15  Dziewczęta   12 - l3 lat               1000 m
12:25  Chłopcy        12 - 13 lat              1000 m
12:35  Bieg OPEN od 14 lat 2005 wzwyż  2.500 m
młodzież i dorośli

Dekoracja zwycięzców w kategoriach o godzinie 13,00
Wręczanie medali i dyplomów odbędzie się  w muszli koncertowej.
7. Limit uczestników 200 osób.
8.Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.
9.Zwycięzcy biegów w kategoriach otrzymają na linii mety kartki z oznaczonym 
zajętym miejscem celem okazania sędziemu aby ułatwić ich późniejszą identyfikację.
10. email do kontaktu kolobrzegmaraton@gmail.com, biegzaslubin@gmail.com,
tel. 605 661 480

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników Kołobrzeg Biega będą przetwarzane w celach 
przeprowadzenia biegów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wyłonienia zwycięzcy i 
przyznania, wydania,  odbioru pucharów i dyplomów.

2. Dane osobowe uczestników Kołobrzeg Biega będą wykorzystywane zgodnie z 
warunkami określonymi w ustawie z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem 
danych osobowych  jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w 
związku z udziałem Kołobrzeg Biega  obejmuje także publikację wizerunku, imienia i 
nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy 
sposób, w jaki
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publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w Kołobrzeg Biega   przez przekazanie do organizatora, prawidłowo 
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża  zgodę i 
zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych  na potrzeby 
przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, 
a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o 
ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. 
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w 
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i 
zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w 
każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. 

Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

11. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.
2. Organizator zapewnia ciepłą herbatę i wodę mineralną.
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga sędzia główny. Jego 

Decyzje są ostateczne.
5. Każdy uczestnik biega na swoja odpowiedzialność po złożeniu oświadczenia 

o zdolności do udziału w biegu. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie 
złożone z podpisem rodzica.


