IV Uphill Rogowiec
I. ORGANIZATOR:
Organizatorem Biegu jest Burmistrz Miasta Głuszyca, Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, 58-340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 30; kontakt: Magdalena Kandefer , tel.:883392040, e-mail: magdalena@partner-tex.com

II. CEL:
1.
2.
3.

Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.
Popularyzacja ruin Zamku Rogowiec i Gór Suchych.

III. TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym w dniu 30 września 2018 roku
2.
Start nastąpi o godz. 11.00 na drodze dojazdowej do pól naprzeciwko Łowiska „Złota Woda” w Łomnicy
3.
Meta biegu znajduje się na szczycie góry Rogowiec 870 m.n.p.m.
4.
Po biegu każdy zawodnik schodzi na linię startu po wyznaczonej trasie przy otwartym ruchu drogowym
(około 2,5 km)
1.

IV. PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

08:00 – 10:30 – zapisy w Biurze zawodów
11:00 – start wspólny
11:30 – start zawodów dla dzieci na terenie Łowiska "Złota Woda" w Łomnicy
14:00 – zamknięcie trasy zawodów (lub wcześniej)
14:30 – rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród (lub wcześniej)
15:30 – zakończenie.

V. DYSTANS I TRASA
1.
2.

Długość trasy biegu wynosi 7,5 km z przewyższeniem +643m, -237m.
Trasa oparta na drogach i ścieżkach leśnych, szutrowych i asfaltowych.

VI. KATEGORIE WIEKOWE:
1.

Kobiety: K2 18-30 lata (1988-2000), K3 31-40 lat (1978-1987), K4 41-50 lat (1968-1977), K5 51 lat i starsze
(-1967).
2. Mężczyźni: M2 18-30 lat (1988-2000), M3 31-40 lat (1978-1987), M4 41-50 lat (1968-1977), M5 51 i starsi
(-1967).
3. Kategoria open kobiet i mężczyzn.
4. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Gminy Głuszyca.

VII. PRAWO UCZESTNICTWA:
Do udział w biegu głównym na 7,5 km mają prawo wszyscy osoby począwszy od rocznika 2000 i starsi legitymujący
się dobrym stanem zdrowia podpisując oświadczenie w dniu zawodów.
Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym na
stronie internetowej : www.race-timing.pl lub w dniu zawodów w formie papierowej w biurze zawodów.

VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1.
2.
3.
4.

Zawodnik, który zgłosi się na stronie internetowej www.race-timing.pl i wypełni formularz elektroniczny opłaca
wpisowe do dnia 25 września w kwocie 40 zł (decyduje data wpływu).
Wpisowe wpłacane w dniu zawodów do godziny 10:30 wynosi 50 zł.
W przypadku wycofania się zawodnika przed startem jak i w trakcie biegu – wpisowe nie podlega zwrotowi.
Rachunek bankowy organizatora na który należy wpłacać wpisowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy 58-340
Głuszyca, ul. Grunwaldzka 30, BZ WBK oddział 1 w Głuszycy Nr rachunku 73 1090 2314 0000 0001 1778
7084 na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, tj. dopisek: IV Uphill Rogowiec.
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IX. BIURO ZAWODÓW:
Biuro i parking zawodów znajdują się na terenie „Łowiska Złota Woda” w Łomnicy. Biuro będzie czynne w dniu
zawodów tj. 30 września od godz. 8.30-10.30.

X. NAGRODY:
1.
2.
3.

W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsce medal i nagroda rzeczowa.
W poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu na Rogowiec za zajęcie I – III miejsca medal i nagroda
rzeczowa.
Dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z gminy Głuszyca nagroda rzeczowa.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. urz. UE L119
z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy z siedzibą ul. Grunwaldzka 28,
58-340 Głuszyca.
2. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania,
wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym
rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną
przekazane firmie obsługującej zawody – www.race-timing.pl. Dane firmy na jej stronie internetowej.
4. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem UPHILL ROGOWIEC, obejmuje także publikację
imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy
sposób, w jaki publikowany będzie bieg. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich
zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być
wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach,
na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z
działalnością prowadzoną przez Organizatora.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym,
zostaną zapisane w sposób elektroniczny i będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie prosimy o kontakt listowy lub osobisty pod adresem ul. Grunwaldzka 28a, 58-340
Głuszyca.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. . Niepodanie danych lub
brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w UPHILL ROGOWIEC .
8. Uzyskane dane uczestników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być
podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i księgową administratora danych oraz instytucje upoważnione z mocy
prawa.
9. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na
wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportoworekreacyjnych.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.

Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne.
Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia Ratunkowego i GOPR.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
Organizator nie zapewnia natrysków.
Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki
piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych
i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora
poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach
internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane
z działalnością prowadzoną przez Organizatora
Wyniki z zawodów ukażą się najpóźniej w dniu nastepnym po zawodach stronie internetowej www.racetiming.pl
W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator
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