
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  
Biegu wokół Jeziora Miejskiego – X ECO-CROSS 

Złotów, 29 czerwca 2019 
 

 
 

I. Cele 

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 

2. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja Miasta Złotowa. 

4. Promocja Euro Eco Festival Złotów 2019. 

 
 

II. Organizator 

1. Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, 77-400 Złotów, Aleja Piasta 26,              

tel. 67 263 22 88, www.zcas.zlotow.pl, e-mail: sport.zcas@zlotow.pl. 

2. Urząd Miejski w Złotowie, 77-400 Złotów, Aleja Piasta 1, tel. 67 263 26 40,                

e-mail: urzad@zlotow.pl. 

3. Biuro Organizacyjne biegu mieści się w siedzibie Złotowskiego  Centrum Aktywności 

Społecznej, 77-400 Złotów, Aleja Piasta 26, czynne od poniedziałku do piątku                      

w godzinach  od 07.30  do 15.30, tel. 67  263 22 88, e-mail: sport.zcas@zlotow.pl. 

W dniu biegu biuro mieścić się będzie na terenie Półwyspu Rybackiego przy promenadzie 

i będzie czynne w godz. 11.00-14.30. 

 

 
III. Termin i miejsce 

1. Impreza odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. (sobota). Trasa biegu będzie biegła 

asfaltową promenadą wokół jeziora Miejskiego w Złotowie. 

2. Start biegu o godzinie 15.00 - start i meta będą zlokalizowane na Półwyspie 

Rybackim. 

3. Trasa obejmuje jedną pętlę. 



4. Długość trasy - 4 km. 

5. Pomiar czasu w systemie chipów na sznurowadle buta. 

 
 
IV. Program minutowy 

 godz. 11:00 – 14:30 - ZAPISY 

 godz. 15.00 - BIEG GŁÓWNY 

 godz. 16.15 - dekoracja 

 
 
V. Uczestnictwo 

1. W biegu głównym X Eco - Cross prawo startu mają osoby, które urodziły się                     

w 2003 roku i starsze. Osoby niepełnoletnie muszę posiadać podpisaną zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego na udział w biegu (załącznik nr 1 do regulaminu do pobrania 

poniżej lub ze strony organizatora - www.zcas.zlotow.pl).  

3. Wszyscy zawodnicy startujący w X Eco - Crossie muszą zostać zweryfikowani                   

w Biurze Organizacyjnym w dniu 29.06.2018 r. 

 
UWAGA! ZGŁOSZENIA DO BIEGU PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE 

W DNIU BIEGU, TJ. 29 CZERWCA 2019 R. W GODZ. 11:00-14:30 W BIURZE 
ZLOKALIZOWANYM NA PÓŁWYSPIE RYBACKIM. 

 
 
 
VI. PAKIETY  
Pierwsze 200 osób, które dokonają zgłoszenia otrzymają w pakiecie: koszulkę techniczną 

do biegania, numer startowy, elektroniczny chip oraz gotową kartę zgłoszenia, którą 

należy podpisać.  

Pozostałe osoby otrzymają w pakiecie: numer startowy, elektroniczny chip oraz gotową 

kartę zgłoszenia, którą należy podpisać.  

  
 
VII. Nagrody 

1. Puchary za miejsca I - III otrzymają: 

 - zwycięzcy biegu głównego w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (osoby, 

 które zajmą miejsce I - III nie będą objęci klasyfikacją w poszczególnych 

 kategoriach wiekowych), 

 - zwycięzcy biegu głównego w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet              

 i mężczyzn,   



 - najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik biegu głównego,         

 - pierwszych 200 zawodników otrzyma na mecie pamiątkowy medal, 

 

VIII. Klasyfikacje 

W biegu głównym będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

1. Generalna - kobiet, mężczyzn. 

2. Wiekowa kobiet i mężczyzn: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 lat i więcej. 

3. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik. 

 
IX. Wyniki 

1. Oficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronach www.zcas.zlotow.pl, 

www.zlotow.pl, oraz - bezpośrednio po biegu - na tablicy  informacyjnej w Biurze 

Organizacyjnym zawodów na Półwyspie Rybackim. 

 

X. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników X Eco Crossu będą 
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. 
U. z 2016 r., poz. 922), dalej: RODO, w celu: 

przeprowadzenia X Eco Crossu to jest: 

• rejestracji uczestnika 

• wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności 
ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej 
grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji 
i innych mediach, 

• prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kategoria 
wiekowa, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie 
internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez 
Organizatora), 

• prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria 
wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego 
podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na 
tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu) 

• przyznania i wydania nagród, 

• informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora, 

• statystycznym Organizatora. 

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich 
poprawienia. 



3. Administratorem danych osobowych jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, 
al. Piasta 26, 77-400 Złotów. 

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika X Eco Crossu jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do udziału w biegu. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani 
przekazywane do państw trzecich, to jest nienależących do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie pobiera wpisowego od uczestników biegu! 

2. Bieg odbędzie się w ramach Euro Eco Festival Złotów 2019. Program EEF będzie 

dostępny na stronach www.zlotow.pl oraz www.zcas.zlotow.pl.  

3. Organizatorzy zapewniają wodę mineralną.  

4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną. 

5. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi 

związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się                  

z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód   

i strat o charakterze majątkowym. 

6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, 

zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie 

zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu  wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. 

7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać: 

a) numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod 

karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub             

w całości. 

b) chip przytwierdzony do lewej lub prawej nogi (sznurowadło buta).   

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.  

9. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

10. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych uzupełnień regulaminu oraz jego 

ostatecznej interpretacji. Kwestie sporne rozstrzyga organizator,  którego decyzje są 

ostateczne. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz filmowania każdego                 

z  uczestników biegu w celu promocji i reklamy wydarzenia sportowego.  



13. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację danych osobowych celem 

sporządzenia klasyfikacji (imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania)  

oraz wyrażają zgodę na upublicznienie ich wizerunku w fotograficznych i filmowych 

relacjach z imprez.  

14. Impreza jest ubezpieczona w ramach OC. 

 

                      Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do regulaminu 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W BIEGU 
X ECO-CROSS W DNIU 29.06.2019 r. 

 
 

Wyrażam zgodę na udział w w/w biegu mojego dziecka ……………………………….…………….……. 
                                                                                             (Imię, nazwisko, wiek) 

 
 

……………………………….…………….……. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


