Regulamin
VII Biegu Ulicznego pod nazwą „Dobry jak Chrobry
na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej
Szprotawa 2019

I. Organizator
1. Organizatorem VII Biegu Ulicznego pod nazwą „Dobry jak Chrobry na
15-lecie Polski w Unii Europejskiej” jest Dyrektor i nauczyciele Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych.
Al. Niepodległości 7
67-300 Szprotawa
Tel. 683762566
Osoby odpowiedzialne za całość przeprowadzenia imprezy:
Adriana Żak – p.o. dyrektora ZSP w Szprotawie -tel.683762566
Karol Matuszak-nauczyciel wychowania fizycznego
w ZSP -tel.603789225
2. Bieg objęty jest Honorowym Patronatem:
Wojewody Lubuskiego
Marszałka Województwa Lubuskiego
Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Lubuskiego Kuratora Oświaty
Starosty Powiatu żagańskiego
Burmistrza Szprotawy
3. Wystąpiono do:
Starostwo Powiatowe – zgoda na użytkowanie drogi powiatowej,
Burmistrza Szprotawy – o zabezpieczenie ratowniczo-porządkowe (OSP
Szprotawa),
Państwowej Straży Pożarnej z informacją dotyczącą terminu
i harmonogramu imprezy,
Wojewódzkiego Komendanta Policji – o zabezpieczenie imprezy
i organizację ruchu,

Dowódcy 11 bdow. w Żaganiu o zabezpieczenie ratunkowo-medyczne i
organizację ruchu
4. Stosowne pisma zostaną przesłane do Starostwa Powiatowego.

II. Cele
1. Upowszechnianie biegu, jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja zdrowia, profilaktyki oraz pomocy przedmedycznej wśród
mieszkańców miasta.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych mieszkańców Szprotawy oraz regionu.
4. Promocja aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, jako
swoistego leku na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej.
5. Uupowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie postaw
obywatelskich opartych na patriotyzmie, szacunku dla
niepodległościowej tradycji i przywiązania do ojczyzny.
6. Integracja wielopokoleniowa uczestników imprezy.
7. Promocja miasta Szprotawy, jako miasta przyjaznego dla uprawiających
sport.

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 07 czerwca 2019 roku w Szprotawie
2. Bieg ma charakter integracyjnego marszobiegu wielopokoleniowego,
którego uczestnikami będą dzieci, młodzież i dorośli (dziadkowierodzice-dzieci) oraz osoby niepełnosprawne.
3. Start biegu zaczyna się o godz. 10.00. Start i Meta będą zlokalizowane
przy Al. Niepodległości przy bramie głównej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych.
4. Trasa biegu( 2400 metrów), marszobiegu( 1200 m)
przebiegać
będzie ulicami:
Niepodległości, Słowackiego, Koszarowa,
Odrodzonego Wojska Polskiego i Niepodległości
Maksymalny czas zamknięcia ruchu kołowego przez funkcjonariuszy
Policji w strefie marszobiegu będzie do godziny 11.00 o czym będą
poinformowane Przedsiębiorstwa Komunikacji Publicznej.
5. Trasa marszobiegu będzie oznakowana i zabezpieczona przez służby
mundurowe oraz strażaków, którzy będą oznakowani i wyposażeni w

sprzęt łączności oraz odpowiednio usytuowani w newralgicznych
punktach trasy (niebezpieczne miejsca, drogi dojazdowe i
skrzyżowania).W tych punktach będą stali oznakowani strażacy
wyposażeni w odpowiedni sprzęt regulacji ruchu. Do zadań tych służb
należeć będzie dopilnowanie porządku, zapewnienie łączności(
komunikacja z innymi służbami porządkowymi i Policją),
informowanie o ewentualnych zagrożeniach, losowych zdarzeniach
lub wypadkach.
6. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej
www.loszprotawa.pl najpóźniej 14 dni przed datą Biegu.
7. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania
i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu
cywilnego.
8. Pomiar czasu w Biegu zostanie wykonany za pomocą stoperów ręcznych.
W biegu na dystansie 2400 metrów dla pierwszych trzech
uczestników przewidziano nagrody. Wyniki Biegu zostaną podane do
publicznej wiadomości za pośrednictwem strony www.loszprotawa.pl
9. Trasa marszobiegu i jej oznakowanie ustalone zostały w porozumieniu z
UM w Szprotawie oraz Komendantem Komisariatu Policji i
Komendantem PSP w Szprotawie.
10. Informację o imprezie, terminie, trasie oraz warunkach jej
przeprowadzenia, także utrudnień dotyczących zamknięcia dróg,
zamieszczone będą na Stronie Miejskiej Urzędu w Szprotawie.
IV. Warunki Zgłoszenia i zasady uczestnictwa
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć organizatorowi
„Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do
udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź
opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby
niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego
zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało wypełnione
niezgodnie z prawdą.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą Rozporządzenie 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. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim
powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad
i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu,
w szczególności zasad fair play. Uczestnicy Biegu znajdujący się na
wyznaczonej trasie mają obowiązek kategorycznego przestrzegania
poleceń funkcjonariuszy policji i służb porządkowych.

Biuro wyścigu:
Zgłoszenia /NAZWISKO-IMIĘ-NUMER PESEL/ do udziału
w Biegu będą przyjmowane drogą elektroniczną oraz osobiście
/sekretariat szkoły/ do dnia 31 maja 2019 roku oraz w przypadkach
szczególnych – do dnia rozegrania zawodów, nie później niż godzinę
przed
biegiem.
REJESTRACJA
http://www.projektyszprotawa.pl/zspbieg

V. Uwagi końcowe
1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec
Uczestników Biegu.
2. Organizator zobowiązuje się do przywrócenia stanu trasy jak przed
biegiem.
3. Każdy uczestnik bierze udział w marszobiegu na własną
odpowiedzialność.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie
trwania imprezy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi
medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu
organizatora, który będzie odpowiednio oznakowany i usytuowany na
trasie, jak i również na terenie szkoły, do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także
transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
6. W czasie marszobiegu trasa zostanie zabezpieczona przez oznakowaną
karetkę pogotowia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy

do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie
informował na stronie internetowej www.loszprotawa.pl
8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Mapa trasy marszobiegu

