„Bieg bez Granic“- „Lauf ohne Grenzen” „DER AOK-DRITTELMARATHON“
Słubice Frankfurt nad Odrą - Słubice
REGULAMIN
1. Termin:
 12.07.2019 (piątek), godz. 19.30
2. Start i meta:
 Stadion olimpijski SOSiR Słubice, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice
3. Trasa:
 Długość: 14,065 km
 Stadion SOSIR Słubice (100m) – ul. Sportowa– ul. 1-go Maja – most graniczny–
Frankfurt/Oder – Słubicer Straße, Schulstraße, Mauerstraße, Oderpromenade, Marina
Winterhafen, Karl-Ritter-Platz, Berliner Straße, Karl-Marx-Straße, Logenstraße,
Uferstraße, Ziegenwerder, Stadion der Freundschaft und Freizeitpark „Hermann
Weingärtner“, Anger, Leopoldufer, Logenstraße, Słubicer Straße, - most graniczny- ul.
1. Maja, ul. Sportowa, - stadion SOSIR Słubice (300m)
4. Organizatorzy
Patronat honorowy:
 Marszałek Województwa Lubuskiego
 Wojewoda Lubuski
 Ministerprezydent Brandenburgii
Organizator:
 Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach
 Stadtsportbund Frankfurt (Oder)
Współorganizatorzy:
 Organizacje pozarządowe Gminy Słubice, Powiatu Słubickiego i miasto Frankfurt nad Odrą
 Jednostki sportowe z Gminy Słubice, Powiatu Słubickiego i miasta Frankfurt nad Odrą
 Fundusz zdrowia AOK
 Holzinger Sport
 Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder)

5. Kategorie wiekowe
 M15, W15 rocznik 2003 - 1999,
 M20, W20 rocznik 1998 - 1989,
 M30, W30 rocznik 1988 -1979,
 M40, W40 rocznik 1978 – 1969,
 M50, W50 rocznik 1968 - 1959,
 M60, W60 rocznik 1958 i starsi
 Razem: 12 kategorii wiekowych
Dodatkowe kategorie :
 Najszybszy mieszkaniec Słubic,
 Najszybsza mieszkanka Słubic,
 Najszybszy mieszkaniec Frankfurtu nad Odrą ,
 Najszybsza mieszkanka Frankfurtu nad Odrą
 Klasyfikacja OPEN Mi K
Przy klasyfikacji wiekowej obowiązuje rok urodzenia.
W przypadku kiedy w danej klasyfikacji będzie zgłoszonych mniej niż 3 osoby, zostaną one
zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej w przypadku biegu
M60 i K60.
Wszystkie klasyfikacje będą prowadzone wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu
przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.
W oficjalnych wynikach będą podane czasy netto i brutto.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów, limit zawodników i limit czasu:
 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami oraz ustaleniami niniejszego regulaminu.
 Limit uczestników biegu wynosi 500 osób. Organizator dopuszcza zwiększenie limitu uczestników
biegu.
 Limit czasu: 2,5 godziny. Trasa biegu zostanie otwarta 12 lipca 2019 r. od godz. 19.30 do godziny
22.00. Osoby chcące dalej kontynuować bieg zobowiązane są do zejścia z trasy biegu i mogą dalej
realizować bieg na własną odpowiedzialność używając chodnika.
7. Punkty odżywiania i kontrolne:
 Na trasie biegu zostaną przygotowane 2 punkty odżywiania (Marina-zimowa przystań we
Frankfurcie/O, Stadion we Frankfurcie/O).
 Na mecie zostaną przygotowane napoje i bufet dla wszystkich uczestników biegu.
 Punkt kontrolny będzie znajdował się na stadionie we Frankfurcie/O
8. Zgłoszenia i uczestnictwo:
 Zgłoszenie imienne do „Biegu bez granic“ należy dokonać elektronicznym systemem zgłoszeń,
który wraz z instrukcją zamieszczony będzie na stronie internetowej
https://www.maratonczykpomiarczasu.pl
 Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, zgodnie z wymienionymi w punkcie 5 kategoriami
wiekowymi. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowo wypełniony Formularz Rejestrowy.
Prawidłowo wypełniony Formularz Rejestrowy będzie przekazany w elektronicznej formie na
stronie https://www.maratonczykpomiarczasu.pl
 Wypełnienie Formularza Rejestrowego i dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
 Uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnicy
przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkowi, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestrowego
oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu
wyłącznie na własną odpowiedzialność.












Zgłoszenia online zostaną zamknięte w 9 lipca 2019r. o godz. 15.00. Po tym terminie zgłoszenia
będą możliwe w dniu 12 lipca 2019 r. wyłącznie na Stadionie w Słubicach w Biurze Zawodów pod
warunkiem dostępności miejsc -100 osób, ale tylko do planowanego limitu 500 osób.
Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniach 10 i 11 lipca 2019 r. w godzinach od 10.00 do
15.00 w siedzibie SOSiR Słubice, ul. Sportowa 1 lub w 12 lipca 2019 r. na stadionie w Słubicach, w
Biurze Zawodów
W pakiecie startowym zawodnicy otrzymają elektroniczny chip bezzwrotny razem z numerem
startowym i koszulką pamiątkową biegu
Podstawą odbioru pakietu startowego z numerem jest okazanie dokumentu tożsamości ze
zdjęciem.
Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która dokonała opłaty startowej w wysokości:
o 50,00 zł lub 12,00 € od otwarcia zgłoszeń do 31.05.2019
o 80,00 zł lub 18,00 € od 01.06. do 11.07.2019
o 100,00 zł lub 25,00 € w dniu 12.07.2019
Opłata rejestrowa w obowiązującej wysokości płatna w wymaganych terminach na konto
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o. o. w Słubicach;
konto bankowe PL: Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o., nr: 31 8371 0009 0007 3958
2000 0010;
konto bankowe - EUR: Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. nr: SWIFT: GBWCPLPP,
Konto bankowe: PL 73 8371 0009 0007 3958 2000 0030 – EUR;
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres e-mailowy użyty
podczas rejestracji. Wysokość płatności zależne od terminu płatności (punkt 7 regulaminu).
Kategoria M60 i K60 opłata 50% opłaty rejestrowej;
Brak numeru startowego z chipem podczas zawodów będzie skutkowało dyskwalifikacją
zawodnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów lub jego przerwania z przyczyn
niezależnych od Organizatora.

9. Nagrody:
 Każdy zawodnik, który ukończy bieg w 2,5 godziny otrzyma na mecie okolicznościowy medal.
 Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają puchary.
 Zwycięzcy w kategorii Open M i K oraz w kategorii najszybszego mieszkańca/nki Słubic i
najszybszego mieszkańca/nki Frankfurtu nad Odrą otrzymają Puchary
 Ponadto Organizator zapewnia min. 3 nagrody rzeczowe losowane spośród wszystkich
startujących zawodników(czek), którzy(e) ukończą bieg w wymaganym limicie czasu. Warunkiem
odbioru nagrody będzie odpowiedź na jedno pytanie z wiedzy o historii Słubic i FFO. Lista nagród
rzeczowych i nazwa Sponsora zostanie podana w komunikacie organizacyjnym w terminie do
10.07.2019 r. na stronie internetowej SOSiR Słubice- www.sosirslubice.pl
UWAGA: KLASYFIKACJA OPEN NIE DUBLUJE SIĘ Z KATEGORIAMI WIEKOWYMI
10. Ubezpieczenie zawodów:
 Organizator ubezpiecza zawody od następstw nieszczęśliwych wypadków.
11. Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych.
 Zgodnie z rozporządzeniem 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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L119/1) dalej RODO
informujemy iż:
1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Słubicki Ośrodek Sportu i
Rekreacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słubicach przy ul. Sportowej 1, 69-100 Słubice, tel.
95/7582501, (e-mail: sekretariat@sisirslubice.pl ), prowadzący działalność zgodnie ze
swoim statutem.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia „Biegu bez
Granic” – „Lauf ohne Grenzen” – Słubice – Frankfurt nad Odrą – Słubice – 2019,
na podstawie art.6 ust.1 RODO.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pan / Pani
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani , że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pana / Pani narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek
niezbędne do wzięcia udziału w w/w biegu a odmowa podania danych osobowych
może skutkować brakiem możliwości udziału w biegu.
7. Wzięcie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby w/w biegu.
12. Sprawy różne:
 W związku z zamknięciem mostu podczas festynu miejskiego zapewniony zostanie bezpłatny
przewóz zawodników.
 Ul. 1-go Maja 1, (obok Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury).
 Godziny odjazdów na stadion SOSiR:
 16:00
 17:00
 18:00
 Godziny odjazdów ze stadionu na most:
 21:30
 22:30











Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane na przodzie
koszulek sportowych.
O nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonania opłaty startowej.
Nie dopuszcza się udziału osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach itp. oraz
biegnących ze zwierzętami. Uczestnik biegu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich
zasad i przepisów, które mają zastosowanie dla startujących zawodników/czek, w
szczególności zasad fair-play oraz niniejszego regulaminu.
Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.
Depozyt ubraniowy: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym,
umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu
będzie możliwy do odebrania tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku
zagubienia numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie
worka przez inna osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe
oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi za nie
odpowiedzialności.
Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni znajdujących się
w budynkach stadionu we Frankfurcie nad Odrą.
Polsko-niemieckie centrum zdrowia „Brandmed” wesprze „Bieg bez granic” możliwością
masażu po biegu.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.
Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy 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 lub uczestnictwem w biegu.







Organizator zaleca uczestnikom biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu nie
będzie sklasyfikowany.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w regulaminie
Organizator informował będzie na stronie internetowej biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu, odwołania biegu, lub jego przerwania
bez podania powodów.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

13. Sprawozdawczość:

Oficjalny komunikat z biegu umieszczony zostanie
www.maratonczykpomiarczasu.pl, www.sosirslubice.pl

na

stronie

internetowej

Wspierają nas:

Patronat medialny:

Serdecznie zapraszamy do wspólnego sportowego świętowania naszego
Miejskiego Święta Hanzy, Bunter Hering – Swawolny Kogucik Słubice/Frankfurt (Oder) 2019.
Organizatorzy

