Regulamin cyklu biegowego
„Biegiem po zdrowie 2022”
„Biegiem po zdrowie-edycja 2022” to cykl biegów dla uczniów przedszkoli, szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych organizowanych na terenie gminy CzechowiceDziedzice. Biegami wchodzącymi w skład cyklu są: Bieg Dyrektora MOSiR, Bieg Patrona Miasta,
Bieg Lipowca, Bieg Olimpijczyka, Bieg Śladami ks. Józefa Londzina, Memoriał biegowy Henryka
Puzonia oraz Bieg Niepodległości. Każdy z biegów posiada swój indywidualny regulamin oraz
przewidziane w nim nagrody. Uczestnicy uzyskują punkty za zajęte miejsca, na których w
każdym biegu zostali sklasyfikowani wg tabeli: za I m-20 pkt, II – 19 pkt …, za20 i niższe- 1 pkt.
Na podstawie sumy punktów stworzona zostanie klasyfikacja generalna, osobno dla dziewcząt
i chłopców w grupach wiekowych: rocznik 2016 i młodsi, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008-2007. Do klasyfikacji końcowej zawodnikowi zalicza się sześć najlepszych wyników
z siedmiu biegów. Klasyfikacja cyklu biegowego na bieżąco będzie prowadzona na stronie
www.mosirczechowice-dziedzice.pl
1.CEL IMPREZY:
1. Upowszechnianie biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej
formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Profilaktyka zachowań dzieci i młodzieży jako osób niepodatnych na stosowanie
środków dopingujących w sporcie oraz dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.
4. Aktywizacja dzieci i młodzieży po pandemii.
5. Promocja miasta Czechowice-Dziedzice jako przyjaznego dla biegaczy.

2. ZAŁOŻENIA:
Wyłonienie 6-iu najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych: rocznik
2016 i młodsi, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008-2007 w całym cyklu trwającym
od kwietnia 2022 roku do listopada 2022 roku.
3.ORGANIZATORZY:
•
•
•

Urząd Miejski w Czechowicach- Dziedzicach
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czechowicach-Dziedzicach
Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice

SPONSOR GŁÓWNY: LOTOS TERMINALE
PATRONI MEDIALNI: Kronika Beskidzka, beskidzka24, czecho.pl, Radio Bielsko, Gazeta
Czechowicka
4.NAGRODY:
•

•

Po zakończeniu całego sezonu, w trakcie uroczystego podsumowania cyklu, sześciu
najlepszym zawodnikom w rocznikach od 2016 i młodsi do rocznika 2010 z gminy
Czechowice-Dziedzice, zostaną wręczone nagrody indywidualne natomiast w kategorii
wiekowej od 2009 do 2007 zostanie wyróżnionych trzech zawodników z gminy
Czechowice-Dziedzice również zostaną wręczone nagrody indywidualne.
Warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody jest udział w minimum 4 biegach.

5.DANE OSOBOWE:
•

•

Dane osobowe uczestników biorących udział w imprezie będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia konkurencji, klasyfikacji wszystkich zawodników, przyznania,
wydania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie w/w informacji jest dobrowolne,
aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału
dziecka w cyklu biegowym „Biegiem po zdrowie 2022”.
Uczestnik może wyrazić zgodę pisemną na utrwalanie jego wizerunku w trakcie trwania
CYKLU BIEGOWEGO dowolną techniką oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez
Administratora tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych,
promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje
wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dodatkowo użytkownik po
wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku jest świadom, że jest możliwe
kadrowanie, cyfrowa obróbka, kompozycja, łączenie z innymi obrazami lub
wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

