NARODOWY BIEG 100-LECIA „Od Bałtyku do Tatr”
WAŁECKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Wałcz 11 listopada 2018
REGULAMIN
I CELE
1. Godne uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ukazanie
wartości sportu, który może zjednoczyć wszystkich Polaków dla jednego celu.
2. Zachęcenie do zwiększenia aktywności fizycznej zakończone udziałem w dniu 11
listopada 2018 roku (niedziela) w jednym ze 100 biegów zorganizowanych w 100
miastach ze wspólnym startem o godz. 11:11 i udziałem 100 000 osób ubranych w
jednolite dla wszystkich białe lub czerwone koszulki z jednakowymi dla wszystkich
dyplomami, medalami, numerami startowymi oraz nagrodami dla zwycięzców.
3. Zwiększenie aktywności fizycznej w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i
środowiskowych, w szczególności wśród seniorów, dzieci i młodzieży, osób
nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo.
4. Ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyku
zdrowego stylu życia; promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i
edukacyjnych wartości sportu.
5. Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu fair play oraz idei coubertinowskiej "ważny jest udział, a nie zwycięstwo".
6. Promocja Miasta Wałcz.
II ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miasta Wałcz, MOSiR.
III TERMIN i MIEJSCE
Bieg odbędzie się 11 listopada 2018 roku w Wałczu. Start zaplanowano na godz.
11:11 przy Promenadzie Jeziora Raduń.
IV TRASA, DYSTANS
1. Bieg będzie odbywał zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
2. Trasa - ulicami miasta: Chłodna, Chopina, Morzyce, Morzycówka, las wokół
Bukowiny, Most Kłosowski, ścieżka piesza wokół Jeziora Raduń, promenada nad
Jeziorem Raduń.Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, duktami leśnymi, ścieżkami
parkowymi.
3. Dystans około 11 km, a dla uczestników Nordic Walking 7 km.
V LIMIT I POMIAR CZASU
1. Liczba uczestników ograniczona jest do 500 osób.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 120 minut, a dla uczestników Nordic
Walking 70 minut.
VI ZGŁOSZENIA
1. Udział w biegu oraz marszu jest odpłatny. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem
formularza elektronicznego na stronie www.maratonczykpomiarczasu.pl
2. Koszt uczestnictwa wynosi do 15 sierpnia - 40 zł. Po tym terminie, ale nie później niż
do 05 listopada, opłata wynosić będzie 60 zł. Dodatkowo w dniu Biegu organizator
umożliwia zapisy do 20 osób w cenie 80 zł.
3. Wpłaty należy dokonać na konto Gmina Miejska Wałcz 67 1240 1747 1111 0010
7091 6840 z dopiskiem Wałecki Bieg Niepodległości, imię nazwisko zawodnika, rok
urodzenia.
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4. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału
w biegu. Biuro zawodów czynne od 8.00. Odbiór pakietów 8.30 - 10.15.
5. W przypadku braku wpłaty, uczestnik może zostać skreślony z listy startowej. Tryb i
decyzja w takich przypadkach należy do organizatora.
6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe
zagrażające życiu uczestników).
7. W ramach wniesionej podstawowej opłaty dana osoba otrzyma:
A. koszulkę z materiału oddychającego z krótkim rękawem w kolorach białym
lub czerwonym z dwustronnym nadrukiem (na piersiach – logo biegu, na plecach
– miasta organizatorzy);
B. medal z okolicznościową szarfą biało-czerwoną;
C. dyplom dwustronny za ukończenie biegu (na odwrocie miasta-organizatorzy);
D. woreczek w formie plecaczka w kolorze czerwonym z białym nadrukiem.
8. Dodatkowo każda osoba może zamówić czapki i chusty wielofunkcyjne typu buff z
logotypami Biegu Stulecia w cenie po 20 zł/szt. poprzez stronę www.biegstulecia.pl –
zakładka gadżety.
9. W biegu mogą brać udział wszystkie osoby, które do dnia 11 listopada 2018 roku
ukończą 16 rok życia. Zawodnicy powyżej 18 roku życia biegną na własną
odpowiedzialność. Osoby w wieku 16-18 lat (które 11 listopada nie osiągną jeszcze
pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
10. W grupie Nordic Walking nie obowiązuje limit wiekowy.
11. Rekomendowanym strojem jest ubiór w kolorach biało-czerwonych.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Uczestnik startuje
wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu
Niepodległości. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne,
zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
3. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
5. Partnerem Biegu Niepodległości w Wałczu jest Biuro Biegu Stulecia.
6. Informacje o projekcie na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości znajdują
się na stronie www.biegstulecia.pl i www.walcz.pl
VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest
Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1(zwany dalej
„Administratorem”).
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.
3. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na
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zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu,
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w biegu. Ponadto przysługuje jej prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
IX KONTAKT
Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Tel. 67 258 4471 wew. 68, 795 413 930
awisniewski@umwalcz.pl
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