Regulamin cyklu zawodów
Dziecięca Liga #biegnijlublin 2019/2020

I. Organizator
Organizatoremi Dziecięcej Ligi #biegnijlublin są:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. w Lublinie z siedzibą przy ul. Filaretów 44,
20-609 Lublin,
2. Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Woj. Lubelskiego z siedzibą przy
ul. Filaretrów 44, 20-609 Lublin.
II Cel wydarzenia
Głównym celem wydarzenia jest promocja aktywności fizycznej oraz rywalizacji w duchu sportowej
zasady fair play wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pozostałe cele wydarzenia to:
a) promocja Miasta Lublin oraz Stadionu Lekkoatletycznego w Lublinie,
b) organizacja wydarzenia sportowego zachęcającego do zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
i rekreacji,
c) propagowanie aktywności fizycznej jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu,
d) połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem,
e) promocja biegania jako najprostszej aktywności fizycznej,
f) popularyzacja lekkiej atletyki.
III. Data i miejsce wydarzenia
1. Wydarzenie ma charakter cykliczny i składa się z 4 rund, które zostaną rozegrane w następujących
terminach:
I runda – 15.09.2019 r.
II runda – 6.10. 2019 r.
III runda – 20.09.2020 r.
IV runda – 18.10.2020 r.
2. Wszystkie rundy zostaną rozgrane na bieżni Stadionu Lekkoatletycznego w Lublinie przy al.
Piłsduskiego 22.
3. Szczegółowy harmonogram wydarzenia obejmujący godziny startów na poszczególnych dystansach
będzie publikowany w tygodniu poprzedzającym daną rundę na stronie internetowej
(https://www.mosir.lublin.pl/obiekty/biegnijlublin/).
IV. Trasa i dystans
1. Trasa zawodów w całości zostanie wytyczona na bieżni Stadionu Lekkoatletycznego w Lublinie.
2. Zawody zostaną rozegrane na dystansach od 60 m do 400 m odrębnie dla dziewcząt i chłopców, start
na danym dystansie jest uzależniony od wieku Zawodnika zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) rocznik 2015 i młodsze – 60 m
2) rocznik 2014 – 60 m
3) rocznik 2013 – 60 m
4) rocznik 2012 – 100 m
5) rocznik 2011 – 100 m
6) rocznik 2010 – 100 m
7) rocznik 2009 – 200 m
8) rocznik 2008 - 200 m
9) rocznik 2007 – 300 m
10) rocznik 2006 – 300 m
11) rocznik 2005 – 400 m
3. Na bieżni stadionu nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących

funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z bieżni przez
odpowiednie służby.
4. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia bieżni i zdjęcia
numeru (numer można zachować na pamiątkę). Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne
działania i zachowanie oraz jest zobowiązany do stosowania się do przepisów zawodów na stadionie
lekkoatletycznym oraz kodeksu cywilnego.
5. Na miejscu zawodów Organizator zapewnia punkt medyczny w potaci patrolu medycznego i karetki.
Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez Zawodnika są ostateczne
i nieodwołalne.
V. Uczestnictwo
1. W zawodach mogą brać udział dzieci z roczników 2005 – 2014 oraz 2015 i młodsze.
2. Limit Uczestników podczas każdej rundy wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany limitu Uczestników po wcześniejszej oficjalnej informacji. W przypadku zmniejszenia liczby
Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zapisy na każdą kolejną rundę Dziecięcej Ligi #biegnijlublin będą prowadzone odrębnie.
4. Zawodnik przed każdym startem w kolejnych rundach musi zostać zweryfikowany w biurze
zawodów.
5. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do startu jest obecność rodzica lub opiekuna
w momencie weryfikacji Zawodnika w biurze zawodów, a także podpisanie Oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych i udziale w biegu na własną odpowiedzialność oraz wyrażeniu zgody na
nieodpłatną publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska Zawodnika na materiałach promocyjnych
i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprez z cyklu #biegnijlublin.
6. Nieodebranie pakietu startowego do 30 minut przed pierwszym startem biegu w rundzie jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w biegu bez prawa do ubiegania się o zwrot opłaty startowej.
7. Organizator zasztrzega sobie prawo do rozegrania zawodów w następujących po sobie turach
w przypadku koniczności zachowania szczególnych przepisów bezpieczeństwa Zawodników
związanego z trwającym stanem zagrożenia epidemilogocznego. Ostateczna forma rozegrania zawodów
zostanie określona w Harmonogramie wydarzenia.
VI. Zapisy i wpisowe
1. Zapisy na bieg będą prowadzone w formie elektronicznej do środy poprzedzajacą daną rundę lub do
momentu wyczerpania się limitu miejsc.
W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisania się na bieg!!!
2. Za prawidłowe zgłoszenie na bieg uznaje się wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
oraz uiszczenie opłaty wpisowej (potwierdzeniem uiszczenia opłaty wpisowej jest nadanie numeru
startowego na liście startowej obok nazwiska, brak opłaty skutkuje niedopuszczeniem do startu
w zawodach),
3. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach możłiwe jest przeniesienie
opłaty wpisowej w ramach tej samej rundy na innego Zawodnika, jednak nie później niż do środy
poprzedzajacej dane zawody. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną
na adres: biegnijlublin@mosir.lublin.pl
4. Opłata wpisowa za udział w jednej rundzie Dziecięcej Ligi #biegnijlublin w zależności od wybranej
opcji wynosi:
a) 15 zł – bez pamiątkowego gadżetu
b) 25 zł - z pamiątkowym gadżetem
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddanie swojego pakietu startowego innej osobie jak również
udział w zawodach bez weryfikacji w Biurze Zawodów (z numerem startowym innej osoby) pod
rygorem dyskwalifikacji z klasyfikacji w Dziecięcej Lidze #biegnijlublin.
6. Termin rozpoczęcia zapisów na poszczególne rundy zostanie podany na stronie internetowej. Ze
względu na możliwe zmiany przepisów dot. organizacji imprez mające na celu przeciwdziałanie
rozpowszechnainia się epidemii SARS-CoV-2 czas trwania zapsiów zostanie maksymalnie skrócony do
okresu bezpośrednio poprzedzającego daną rundę, jednak nie bedzie on krótszy niż 2 tygodnie

bezpośrednio poprzedzające wydarzenie.
7. O terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora. Rejestracja przy braku
dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego. Raz wniesiona opłata startowa nie
podlega zwrotowi. Opłatę startową można przenieść na innego Zawodnika do środy poprzedzającej
zawody. Po tym terminie nie będzie takiej możliwości.
VII. Świadczenia
W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
a) prawo wzięcia udziału w rundzie Dziecięcej Ligi #biegnijlublin;
b) zestaw startowy: numer startowy, pamiątkowy gadżet (tylko w przypadku wyboru opcji z gadżetem),
woda,
c) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (medal), przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik,
który dotrze do mety;
d) podstawową opiekę medyczną.
VIII. Klasyfikacja Uczestników
1. Końcowa klasyfikacja Zawodników podczas każdej rundy oparta jest na elektronicznym pomiarze
czasu.
2. Wyniki z każdej rundy będą opublikowane na stronie internetowej www.biegnij.lublin.eu do 7 dni po
zakończeniu rundy.
3. Każdy Zawodnik aby został sklasyfikowany w całym cyklu musi wystartować i ukończyć co najmniej
trzy rundy Dziecięcej Ligi #biegnijlublin.
4. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście zgłosić się do biegu z cyklu Dziecięcej Ligi #biegnijlublin
i podporządkować się Regulaminowi biegów.
5. Punktacja w cyklu: każdy Zawodnik zdobywa w danym biegu tyle punktów jakie miejsce zajął:
1m – 1pkt.
2m – 2pkt.
…………..
50m -50pkt. itd.
6. Daną klasyfikację wygrywa Zawodnik, który w 3 rundach zdobył najmniejszą ilość punktów.
7. W przypadku równej ilości punktów z rund, zdobytych przez dwóch lub więcej Zawodników, do
klasyfikacji końcowej będzie brana pod uwagę największa ilość zdobytych pierwszych miejsc, następnie
drugich itd.
8. W przypadku równej ilości zdobytych pierwszych miejsc, następnie drugich itd. decydować będzie
suma uzyskanych czasów.
9. Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach:
a) indywidualnie dziewcząt oddzielnie dla roczników: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 i młodsze
b) indywidualnie chłopców oddzielnie dla roczników: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 i młodsze
c) najaktywniejsza szkoła/przedszkole – za największą frekwencję podczas Dziecięcej Ligi
#biegnijlublin (brane są pod uwagę wyniki dzieci z roczników 2005 – 2014),
d) najlepsza szkoła/przedszkole – suma najlepszych 30 wyników Zawodników z danej
szkoły/przedszkola (brane są pod uwagę wyniki dzieci z roczników 2005 – 2014).
Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowych wyróżnień po wcześniejszej oficjalnej informacji.
IX. Bezpieczeństwo
1. Organizator dołoży wszelkich starań, by w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć miejsce
zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdjęcia z bieżni Uczestnika, którego stan zdrowia wymaga
opieki medycznej lub postawa i zachowanie zagraża innym Uczestnikom zawodów,
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na miejscu wydarzenia,

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się
w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, a także podejmującemu
jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz
przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia,
5. Zabrania się udziału w biegu w butach z kolcami.
6. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne przeciwdziałające
rozprzestrzenianiu się epidemi SARS-CoV-2 i dostsowaniu się wszelkim poleceniom ze strony obsługi
biegu dot. ich przestrzegania.
X. Wizeruneka
Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego
utrwalonego wizerunku w następujących formach:
a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono
wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału
w imprezie,
c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach
społecznościowych, na plakatach i bilbordach,
g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
h) publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy,
i) publikowanie przez Organizatorów, sponsorów oraz oficjalnych partnerów utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wizerunku w relacjach z imprezy, a także we wszelkich materiałach promocyjnych
cyklu #biegnijlublin, w tym zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach i mediach
społecznościowych.
XI. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. w Lublinie z siedzibą przy ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin.
2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia
i promocji (w zakresie wizerunku) imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby organizacji zawodów obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty
urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje lub szkoły/przedszkola, które reprezentuje, celem
opublikowania listy startowej a także wyników biegu, w którym startował.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie
z zasadami określonymi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile
pozwalają na to przepisy prawa a także przenoszenia danych; do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych
zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub szczególnej (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Organizator
oświadcza, że dane nie będą podlegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział
w zawodach.

XII. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu zawodów Dziecięcej Ligi #biegnijlublin należy składać w formie
pisemnej wraz z odwołaniem do punktu Regulaminu, który został złamany oraz uzasadnieniem
w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych po zakończonej imprezie (decyduje termin wpłynięcia)
do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., ul. Filaretów 44, 20-609
Lublin, z dopiskiem „Dziecięca Liga #biegnijlublin - Reklamacja”.
2. Reklamacje zgloszone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.
XIII. Podsumowanie
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników zawodów.
2. Ostateczna i wiążąca interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu zawodów pn. Dziecięca Liga
#biegnijlublin przysługuje Organizatorowi - pytania odnośnie Regulaminu kierować można przez
biegnijlublin@mosir.lublin.pl .
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

