
BIEG OSiR Z PRZESZKODAMI JATA RACE
W RAMACH OBCHODÓW „DNI ŁUKOWA 2019” 

SOBOTA NA SPORTOWO
REGULAMIN IMPREZY

§ 1. DEFINICJE

1. Informacja  o  imprezie:  ogłoszenie  udostępniane  na  Profilu  Organizatora  oraz  Stronie
Internetowej,  zawierające  informacje  w  przedmiocie:  daty,  miejsca,  trasy,  programu
imprezy, kategorii, nagród oraz inne informacje, wymagane niniejszym Regulaminem. 

2. Uczestnik: osoba uczestnicząca czynnie w imprezie w charakterze zawodnika biorącego
udział  w  biegu,  zarejestrowana  do  udziału  w  imprezie  stosownie  do  niniejszego
Regulaminu.

§ 2. ORGANIZATOR

1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, Jata Race, Stowarzyszenie Społeczno
– Kulturalne „Nasz Region”

2. Profil Organizatora: https://pl-pl.facebook.com/osirlukow/
3. Strona Internetowa: http://osir.lukow.pl/

§ 3. CEL IMPREZY

Celem  imprezy  jest  rywalizacja  sportowa  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  nastawiona
na  rozwijanie  umiejętności  pochodzących  z  różnych  dziedzin  aktywności  fizycznej,  rywalizacji
sportowej  połączonej  z  umiejętnością  i  chęcią  współpracy  z  innymi,  a  także  łączenie  wysiłku
fizycznego z dobrą zabawą. 

§ 4. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS IMPREZY

1. Miejsce: Boiska Treningowe nad Krzną
2. Czas: 25.05.2019 r., start - godzina 15.00.

3. Dystans: ok. 1000 m; ok. 2000 m.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik

zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Portalu
Organizatora i  Stronie Internetowej oraz w formie mailowej,  nie później  niż 24 godziny
przed rozpoczęciem biegu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn.



§ 5. SEKRETARIAT IMPREZY
1. Sekretariat:  Biuro  OSiR  ul.  Browarna  63,  21-400  Łuków,  oraz  w  dniu  imprezy  Boiska

Treningowe nad Krzną.

§ 6. ZGŁOSZENIA

1. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończą 6 lat.
2. Bieg odbędzie się w niżej wymienionych kategoriach:
• Kategoria I: Dzieci od lat 6 do 10 lat
• Kategoria II: Dzieci i młodzież od 11 do 15 lat
• Kategoria III: OPEN – od 16 lat
3. Zapisy prowadzone będą od godz.13:30 do godz. 14.30 w dniu imprezy.
4. Udział w biegu jest bezpłatny.
5. Warunkiem  udziału  w  imprezie  jest:  wypełnienie  oświadczenia  stanowiącego

załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 
6. Warunkiem  zgłoszenia  osoby  niepełnoletniej  jest  oświadczenie,  które  musi  zostać

podpisane  przez  opiekuna  prawnego  osobiście  w  OSiR.  Brak  oświadczenia  jest
równoznaczny z wykreśleniem z listy startowej.  

§ 7. BEZPIECZEŃSTWO

1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.
2. Trasa biegu jest zabezpieczona specjalną taśmą ostrzegawczą, wskazującą trasę biegu.
3. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa

w trakcie Imprezy. 
4. W  szczególności  Organizator  zapewnia  dostęp  do  podstawowej  pomocy  medycznej

w  trakcie  trwania  imprezy,  w  zakresie  urazów,  do  których  doszło  w  związku
z uczestnictwem w Imprezie.

5. Ze względu na charakter  biegowy imprezy,  uczestnik  powinien liczyć się z  powstaniem
otarć,   zadrapań,   a   także   drobnych   ran   powierzchniowych   podobnego   typu.

6. Niezależnie  od  powyższego  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  podjęcia  decyzji
o  zakończeniu  trasy  biegu  przez  uczestnika,  który  w  jego  ocenie  wymaga  interwencji
medycznej.

7. Z uwagi na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach kolcach
lub butach z kolcami.

8. Uczestnicy  są  zobowiązani  do  stosowania  się  do  poleceń  osób  odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

§ 8. TRASA I PRZESZKODY
  Na  trasie  biegu  znajdują  się  przeszkody,  których  liczba  i  stopień  trudności  dostosowane
    są specjalnie do wieku uczestników.

§ 9. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1. Dla każdego uczestnika biorącego udział  w biegu przewidziane są pamiątkowa opaska
silikonowa oraz posiłek.

2. Na zakończenie imprezy odbędzie się losowanie nagród rzeczowych na podstawie numeru
zgłoszeniowego.



§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podpisanie  oświadczenie  o  zgłoszeniu  się  do  biegu  jest  równoznaczne  z  akceptacją
powyższego regulaminu. 

2. Na trasie Biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc przedmedyczna, udzielana przez firmę
medyczną, z którą Organizator posiada umowę na zabezpieczenie medyczne.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym 
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych
(w tym śmierci),  a  także szkód i  strat  o charakterze majątkowym. Ponadto,  z udziałem
w zawodach  mogą wiązać  się  inne,  niemożliwe  w tej  chwili  do  przewidzenia,  czynniki
ryzyka.  Podpisując  oświadczenie  uczestnik  wyraża  tym  samym  zgodę  na  udzielenie
pierwszej  pomocy  medycznej,  wykonanie  innych  zabiegów  medycznych  oraz  transport
poszkodowanego  w  bezpieczne  miejsce,  personelowi  medycznemu  działającemu
w imieniu organizatora.

4. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w firmie PZU.
6. Ubezpieczenie NW uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
7. Na trasie biegu rozstawione zostaną specjalne punkty z wodą pitną.
8. Na trasie biegu rozstawione zostaną kurtyny wodne.
9. Zgłoszenie do udziału w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku, a także

na podanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane w celu organizacji imprezy.
10. Dane  osobowe  uczestników  „Biegu  z  Przeszkodami”  będą  wykorzystywane  wyłącznie

na potrzeby organizacji w/w imprezy.
11. Wszystkie  informacje  dotyczące  uczestników  uzyskane  przez  Organizatora  będą

wykorzystane zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (4.5.2016  L  119/38  Dziennik  Urzędowy  Unii
Europejskiej PL). Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

12. Uczestnik/  opiekun  zawodów  zgadza  się  na  podanie  swoich  danych  osobowych
obejmujących imię, nazwisko, wiek, miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne,
jednak warunkuje udział w zawodach.

13. Administratorem  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Łukowie,
ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

14. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
15. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  poszczególnych  punktów  regulaminu  przed

zawodami.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
17. Sprawy sporne rozpatruje Organizator oraz Sędzia Główny Mateusz Kowalewski.


