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 VI Nocny Bieg Świetlików
Regulamin

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa.

2. Współorganizatorami biegu są Wydział Kultury i Sportu w Dąbrowie Górniczej oraz Centrum Sportu i Rekre-
acji w Dąbrowie Górniczej.

II. CEL ZAWODÓW:

3. Promowanie i popularyzacja biegania oraz Nordic Walking, jako najprostszych i zdrowych form sportu i rekre-
acji oraz aktywnego wypoczynku.

4. Promocja miasta i walorów rekreacyjnych miejsc do biegania – okolice Zbiornika wodnego Pogoria II.

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:

1. Bieg odbędzie się 23.06.2018

2. Start nastąpi o godzinie 21:15 przy ośrodku Atol, ul. Żeglarska 31 w Dąbrowie Górniczej – Pogoria I (obok 
restauracji Catamaran).

3. Start będzie podzielony. Zawodnicy Nordic Walking startują 2 minuty po starcie biegaczy.

4. Trasa liczy 5 km.

5. Bieg i marsz Nordic Walking ma charakter zawodów przełajowych. Trasa ma charakter crossowy, jest urozma-
icona, biegnąca leśnymi ścieżkami z podbiegami.

6. Na trasie będzie oznaczony każdy kilometr.

7. Zawodników obowiązują limit czasu:

• dla biegu – 60 minut,

• dla Nordic Walking – 75 minut.

8. Za kolumną biegaczy będzie jechać obsługa zamykając stawkę zawodników.

IV.  UCZESTNICTWO:

1. Uczestnictwo w biegu jest otwarte dla każdej osoby która:

• zgłosiła swój start i opłaci startowe,

• posiada aktualne badania lekarskie lub podpisała formularz o zdolności do udziału w biegu na własną 
odpowiedzialność (formularz dostępny w Biurze zawodów i przy rejestracji elektronicznej).

2. Ze względu na specyfikę trasy organizator wprowadza limit 350 uczestników w biegu.

3. Po przekroczeniu limitu uczestników lista zapisów zostanie zamknięta. O kolejności wpisania na listę starto-
wą, a za tym gwarancji startu decyduje data wpłaty opłaty startowej.

4. Zawodnik przed startem musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów:

• w trakcie weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsa-
mość,
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• weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, które 
będzie znajdować się przy ul. Żeglarskiej 31 – Pogorii I w Dąbrowie Górniczej w dniu zawodów od godziny 
19:30 do godziny 20:45,

5. Każdy zawodnik musi posiadać numer startowy. Osoba bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.

6. Pomiar czasu będzie wykonywany metodą elektroniczną za pomocą chipów.

7. Opłata startowa wynosi:

• 30 zł – przy rejestracji elektronicznej – płatne do 18.06.2018 na konto Stowarzyszenia: 
16 2030 0045 1110 0000 0394 7620 / BGŻ BNP Paribas 
Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa ul. Morcinka 16/91 Dąbrowa Górnicza 
W tytule:  
„imię, nazwisko zawodnika, 
dopisek „Bieg Świetlików” lub „Nordic Walking”,  
23.06.2018”,

• 45zł – kwota opłaty startowej po 18.06.2018, podczas rejestracji w Biurze zawodów. 

8. O wysokości opłaty startowej decyduje data wpłynięcia na konto stowarzyszenia opłaty za start w zawodach. 
Jeśli wpłynie ona na konto Stowarzyszenia później niż do 18.06.2018, zawodnik jest zobowiązany do wyrów-
nania różnicy w kwocie opłaty startowej.

9. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

10. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców na uczestnictwo w zawodach. O zakwalifikowaniu 
do uczestnictwa w zawodach będzie decydowała data urodzenia zawodników.

11. Pakiet startowy będzie zawierał: 

• numer startowy, 

• chip do pomiaru czasu (każdy zawodnik musi mieć te elementy na starcie pod rygorem dyskwalifikacji), 

• kupon na poczęstunek. 

12. Zawodnik kończący bieg i marsz Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal.

13. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy z kategorii wiekowych 16-19 kobiet i mężczyzn w biegu, Nordic 
Walking do lat 19.

14. Przy rejestracji wymagane jest okazanie oświetlenia zawodnika, tzw. czołówki bądź innego oświetlenia, 
które pozwoli uczestnikowi na bieg po zmroku w lesie. Zawodnik bez oświetlenia nie będzie dopuszczony 
do startu. Trasa jest nieoświetlona. Osoby bez oświetlenia nie będą mogły wnosić żadnych roszczeń doty-
czących poruszania się po trasie, jej oznakowania etc.

V.  ZGŁOSZENIE

1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularzu zgłoszeniowego na stronach  
www.aktywnadabrowa.pl. 

2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 18.06.2018. Po tym terminie lista zostanie zamknięta 
i zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze zawodów 23.06.2018, pod warunkiem nie przekroczenia limitu 
350 zawodników w biegu.

3. Zgłoszenie w dniu zawodów do godziny 20:45 w Biurze Zawodów. Po tej godzinie Biuro nie będzie wydawa-
ło pakietów startowych zawodnikom.

VI.  KLASYFIKACJA

1. Prowadzona będzie klasyfikacja biegu:

• generalna mężczyzn

• generalna kobiet

• kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w biegu:

KATEGORIE WIEKOWE W BIEGU ŚWIETLIKA – REAKTYWACJA

Kobiety:
• K16: 16 – 19 lat
• K20: 20 – 29 lat
• K30: 30 – 39 lat
• K40: 40 – 49 lat
• K50: 50 lat i starsze

Mężczyźni:
• M16: 16 – 19 lat
• M20: 20 – 29 lat
• M30: 30 – 39 lat
• M40: 40 – 49 lat
• M50: 50 – 59 lat
• M60: 60 i starsi
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2. Prowadzona będzie klasyfikacja w Nordic Walking:

• generalna mężczyzn

• generalna kobiet

• w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w Nordic Walking:

KATEGORIE WIEKOWE W NORDIC WALKING

Kategorie wiekowe w biegu i Nordic Walking będą utworzone w momencie zarejestrowania się minimum 3 za-
wodników..

VII. NAGRODY

1. Nagrody przyznawane są:

• dla miejsc I, II oraz III w kategorii OPEN,

• dla miejsc I, II oraz III w kategoriach wiekowych.

2. Zawodnicy na miejscach premiowanych nagrodami otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.

3. Nagrody nie dublują się, zawodnicy wyróżnieni w kategorii OPEN, nie będą dekorowani w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. 

4. Odbiór nagród będzie możliwy tylko i wyłącznie w dniu zawodów podczas dekoracji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować uczest-
ników zawodów przed rozpoczęciem zawodów.

2. Wyniki końcowe będą ogłoszone na stronie internetowej www.aktywnadabrowa.pl w ciągu 48 godzin po 
weryfikacji.

3. Zawody rozegrają się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Biura Zawodów, a sprawy nie ujęte w regulaminie będą roz-
strzygane przez Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów.

6. Zawodnicy nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie (szczególnie w postaci zdjęć i nagrań wideo), wykorzystanie i pu-
blikację wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci 
WWW (Internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.

2. Uczestnicy zawodów przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane 
z wykorzystaniem prawa do wizerunku uczestnika biorącego udział w zawodach.

3. Uczestnicy przenoszą ww. prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób nieograniczony 
czasowo i terytorialne na poniższych polach eksploatacji:

• utrwalenie

• zwielokrotnienie w każdej technice

• wprowadzenie do pamięci komputera, sieci internet lub innej

• publiczne odtwarzanie i wykonywanie

• wystawianie

• wyświetlanie

• najem

• dzierżawa

• wprowadzenie do obrotu handlowego

• nadawanie, integralne transmisje, retransmisje za pomocą wizji lub fonii, przewodowej lub bezprzewodo-
wej, przez stacje naziemne i satelitarne, oraz za pomocą sieci internet lub innej.

4. Eksploatacja ww. praw na ww. polach będzie dokonywana przez podmioty uprawnione przez Organizatora.

Kobiety:
• K20: 16 – 29 lat
• K30: 30 – 45 lat
• K40: 46 lat i starsze

Mężczyzna:
• M20: 16 – 29 lat
• M30: 30 – 45 lat
• M40: 46 lat i starsi
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5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika 
Konkursu.

X. OCHRONA DANYCH

1. Akceptacja regulaminu jest konieczna i równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych w postaci: nazwiska, imienia, daty urodzenia, narodowości, adresu e-mail, numeru telefonu,  adresu 
korespondencyjnego, noty biograficznej; zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016 r., poz. 922 t.j. z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowol-
ne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zawodach.

5. Administratorem podanych danych jest Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa z siedzibą w Dąbrowie Górni-
czej przy ul. Morcinka 16/91, w tym czasie kandydat ma prawo wglądu w dane osobowe i ich edycję, a także 
żądać zaprzestania ich przetwarzania. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia 
oraz promocji zawodów DG24h. Dane osobowe będą w trakcie organizacji zawodów oraz w trakcie ich trwa-
nie.

6. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia zostaną przekazane do firmy TAMMI Piotr Sere-
met w Dąbrowie Górniczej w celu przeprowadzenia elektronicznych zapisów oraz elektronicznego pomiaru 
czasu uczestników zawodów. Dane zostaną również zamieszczone na stronie internetowej pl w celu informo-
wania uczestników o kolejności zajętego miejsca przez zawodnika.

7. Dane wizerunkowe zostaną wykorzystane w celach marketingowych Organizatora, ze szczególnym uwzględ-
nieniem materiałów promocyjnych, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej 
w globalnej sieci WWW (Internet), mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.

8. W formularzu zgłoszenia konieczne jest zaakceptowanie (zaznaczenie) wszystkich zgód na przetwarzanie 
danych.


