CHARYTATYWNY BIEG DOBRA
Regulamin
Charytatywny Bieg Dobra. Bieg w ramach międzynarodowej kampanii „ Kilometry dobra”.
Milanów 19 maj 2019 roku.

1. ORGANIZATOR:
Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie
Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie
Kościelna 53; 21-200 Parczew
Tel. 511-024-654
2. PATRONAT HONOROWY:
Starosta Parczewski- Jerzy Maśluch
Wójt Gminy Milanów – Paweł Krępski ;
Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej – ks. Marek Bieńkowski
3. CEL ZAWODÓW:


Promocja kampanii „ Kilometry Dobra”.



Propagowanie wartości takich jak: pomoc, bezinteresowność, dobro, empatia.



Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.



Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.



Promocja regionu i terenów powiatu parczewskiego.

4.

TERMIN, MIEJSCE I GODZINA





Bieg odbędzie się w dniu 19 maja 2019 r.
Godzina rozpoczęcia: 15.00 – dystans 5km i 10 km / 15.30 – dystans 100 m
Bieg odbędzie się na trzech dystansach:
Kompleks sportowy w Milanowie – dystans 100m
Milanów-Wierzbówka – dystans: 5 km
Początek: Milanów- Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie.
Zakończenie: Wierzbówka – Altana
Milanów-Wierzbówka- Milanów – dystans: 10 km
Początek: Milanów- Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie.
Zakończenie: Milanów – Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie.

5. TRASA
Trasa biegu została przedstawiona na mapce ( Załącznik nr.1)
6. WARUNKI UCZESTNICTWA



Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w biegu mają kobiety i mężczyźni.
W biegu mogą wziąć udział osoby :
- które ukończyły 18 lat
- poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu.

 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej oraz
oświadczenia ( załącznik nr.2)
 Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 Wszyscy uczestnicy, odbierający numer startowy w biurze zawodów, są zobowiązani do
złożenia podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
biegu.



Zapisując się na bieg, zawodnik tym samym oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Organizator zapewnia pakiet startowy. Ilość pakietów uzależniony jest od ilości
zgłoszeń. Osoby, które zgłoszą się drogą internetową automatycznie otrzymują pakiet
startowy. Dla osób, które zapiszą się w dniu zawodów będzie obowiązywać kolejność
zgłoszeń. W dniu zawodów przewidywanych jest dodatkowych 20 pakietów
startowych.

7. ZGŁOSZENIA


Zgłoszeń można dokonywać do dnia 17 maja 2019 r. Wypełniony formularz
zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
wolontariat.parczew@caritas.pl ,złożyć osobiście u koordynatora biegu ul. Kościelna 53;
21-200 Parczew lub zapisać się w dniu zawodów.



Pakiety startowe będą do odbioru w dniu 19 maja 2019 r., w godzinach pracy biura
zawodów – 12.00 do 14.00.



Nieodebranie pakietu startowego do godz.14.00 dn. 19 maja 2019 r. z biura zawodów
powoduje skreślenie z listy uczestników.

8. OPŁATY


Każdy uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia dobrowolnej opłaty w ramach
międzynarodowej akcji „ Kilometry dobra”, gdzie Caritas Diecezji Siedleckiej zbiera środki
na remont i adaptację budynku w Milanowie, by powstało w nim Centrum Aktywności –
miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością i seniorom. Opłatę uiszcza się w biurze
zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Minimalna kwota to 10 zł.

9. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie znajdować się przy starcie zawodów przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Milanowie. Czynne będzie w godzinach 12.00-14.00
10. NAGRODY
Pamiątkowe medale dla wszystkich zawodników startujących w biegu integracyjnym na
dystansie 100 m.
Sportowe trofea dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
11. UWAGI KOŃCOWE
Koordynatorem biegu jest : Katarzyna Kowalczyk
Kontakt do koordynatora: 511-024-654, e-mail: wolontariat.parczew@caritas.pl
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Caritas Diecezji Siedleckiej
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu
i wszystkich jego postanowień.
We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych wyrażonej powyżej jest Caritas Diecezji Siedleckiej z siedzibą w
Siedlcach (kod pocztowy: 08-110) przy ul. Bpa I. Świrskiego 57, tel.: 25 640 71 30,
adres e-mail: siedlce@caritas.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Caritas Diecezji Siedleckiej jest Pan Adam Przepłata,
adres e-mail: rodo.siedlce@caritas.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w organizowanym
przez Caritas Diecezji Siedleckiej Charytatywnym Maratonie Dobra.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 rok.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku
roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości uczestnictwa w organizowanym przez Caritas Diecezji
Siedleckiej Charytatywnym Maratonie Dobra.

