VI BIEG KRÓLA ERYKA
Darłowo - 14 maja 2022

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
PN. „VI BIEG KRÓLA ERYKA”
14 MAJA 2022 r.
I.

Organizatorzy, partnerzy, sponsorzy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

Trasa biegu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

III.

Organizator – Miasto Darłowo, Plac Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, www.darlowo.pl
Współorganizator – Darłowski Ośrodek Kultury
Współorganizator – Klub Biegacza Darłowskie Charty
Partner – Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie
Partner – Zespół Szkół Morskich w Darłowie
Sponsor – Hotele Nadmorskie
Sponsor – Eryk
Sponsor – Lech-Pol

Przebieg trasy biegu głównego zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Dystans 10 km, nawierzchnia: 90% asfalt, 10% kostka betonowa.
Trasa w trakcie uzyskiwania atestu PZLA.
Start i meta: Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie.
Dwa punkty z wodą.
Limit pokonania trasy: 90 minut.
Zawodnik, który nie zmieści się w limicie, ma obowiązek zejść z trasy biegu.
Biegi dzieci i młodzieży odbędą się na bieżni przy Zespole Szkół Morskich w Darłowie.

Program szczegółowy
13:00 – Otwarcie Biura Zawodów (boisko Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, ul. Szpitalna 1).
14:00 – Rozpoczęcie biegów dzieci i młodzieży.
 14:00 - Rocznik 2004 i starsze, dziewczęta
- 1200 m
 14:10 - Rocznik 2004 i starsi, chłopcy
- 1200 m
 14:20 - Rocznik 2005-2006, dziewczęta
- 1000 m
 14:30 - Rocznik 2005-2006, chłopcy
- 1000 m
 14:40 - Rocznik 2007-2008, dziewczęta
- 800 m
 14:45 - Rocznik 2007-2008 chłopcy
- 800 m
 14:55 - Rocznik 2009-2010, dziewczęta
- 600 m
 15:00 - Rocznik 2009-2010, chłopcy
- 600 m
 15:10 - Rocznik 2011-2012, dziewczęta
- 400 m
 15:15 - Rocznik 2011-2012, chłopcy
- 400 m
 15:25 - Rocznik 2013-2014, dziewczęta
- 400 m
 15:30 - Rocznik 2013-2014, chłopcy
- 400 m
 15:40 - Rocznik 2015-2016, dziewczęta
- 200 m
 15:45 - Rocznik 2015-2016, chłopcy
- 200 m

Kontakt:
Waldemar Śmigielski
tel. 94 314 22 23, email: w.smigielski@darlowo.pl

Zapisy elektroniczne bieg główny:
https://dostartu.pl/vi-bieg-krola-eryka-v4493

Tomasz Breszka
tel. 510 299 055, email: tomasz.breszka@darlowskiecharty.pl

Zapisy elektroniczne biegi dzieci i młodzieży:
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 15:55 - Rocznik 2017 i młodsze, dziewczęta
 16:00 - Rocznik 2017 i młodsi, chłopcy
16:10 – Zakończenie biegów dzieci i młodzieży.
17:50 – Powitanie zawodników na linii startu.
18:00 – Start biegu głównego.
19:30 – Wręczenie nagród, ogłoszenie wyników.
IV.

- 200 m
- 200 m

Klasyfikacje w biegu głównym
1. Generalna kobiet i mężczyzn.
2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn.
Mężczyźni
Kobiety
M16 16-19 lat (2003-2006)
K16 16-19 lat (2003-2006)
M20 20-29 lat (1993-2002)
K20 20-29 lat (1993-2002)
M30 30-39 lat (1983-1992)
K30 30-39 lat (1983-1992)
M40 40-49 lat (1973-1982)
K40 40-49 lat (1973-1982)
M50 50-59 lat (1963-1972)
K50 50-59 lat (1963-1972)
M60 60-69 lat (1953-1962)
K60 60-69 lat (1953-1962)
M70+ 70 lat + (1952 i starsi)
K70+ 70 lat + (1952 i starsze)
3. Klasyfikacja mieszkańców Darłowa – kobiety i mężczyźni.
4. Organizator nie prowadzi klasyfikacji osób niepełnosprawnych.
5. Klasyfikacje będą prowadzone na podstawie zmierzonego czasu netto uczestników biegu
poza pierwszą 50 osób na mecie, które zostaną sklasyfikowane według czasów brutto.

V.

Pomiar czasu
1. Pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu bezzwrotnych chipów przymocowanych do
numerów startowych.
2. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji w układzie chipa.
3. Posiadanie numeru z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania
w komunikacie końcowym.
4. Mierzony będzie czas netto i brutto.
5. W biegach dzieci i młodzieży liczona będzie tylko kolejność na mecie.

VI.

Nagrody
1. Kobiety – klasyfikacja generalna
o 1 miejsce: 500zł + voucher upoważniający do 3-dniowego pobytu (2 noclegi, wraz ze
śniadaniem i obiadokolacją) dla dwóch osób dorosłych - www.hotelenadmorskie.pl
o 2 miejsce: 400zł + voucher upoważniający do 1-dniowego pobytu dla dwóch osób
dorosłych z możliwością korzystania z kompleksu basenowego wraz z obiadem w
restauracji - www.hotelenadmorskie.pl
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2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
VII.

o 3 miejsce: 300zł + voucher upoważniający do skorzystania z jednorazowego wstępu na
saunowanie dla 2 osób w Hotelu Unitral lub Hotelu Senator
o 4 miejsce: 200zł
o 5 miejsce: 100zł
Mężczyźni – klasyfikacja generalna
o 1 miejsce: 500zł + voucher upoważniający do 3-dniowego pobytu (2 noclegi, wraz ze
śniadaniem i obiadokolacją) dla dwóch osób dorosłych - www.hotelenadmorskie.pl
o 2 miejsce: 400zł + voucher upoważniający do 1-dniowego pobytu dla dwóch osób
dorosłych z możliwością korzystania z kompleksu basenowego wraz z obiadem w
restauracji
o 3 miejsce: 300zł + voucher upoważniający do skorzystania z jednorazowego wstępu na
saunowanie dla 2 osób w Hotelu Unitral lub Hotelu Senator
o 4 miejsce: 200zł
o 5 miejsce: 100zł
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn miejsca I-III – puchary/statuetki,
Kategoria mieszkańców Darłowa - kobiety
o 1 miejsce: 300zł + voucher upoważniający do skorzystania z zabiegu w Bursztynowym SPA
Hotelu Lidia - masaż całego ciała
o 2 miejsce: 200zł + voucher upoważniający do skorzystania z indywidualnego seansu w
saunie fińskiej (max dla 4 osób) w Hotelu Lidia
o 3 miejsce: 100zł + voucher upoważniający do jednorazowego skorzystania z jednej gry w
kręgle dla max 6 osób w Hotelu Lidia
Kategoria mieszkańców Darłowa - mężczyźni
o 1 miejsce: 300zł + voucher upoważniający do skorzystania z zabiegu w Bursztynowym SPA
Hotelu Lidia - masaż całego ciała
o 2 miejsce: 200zł + voucher upoważniający do skorzystania z indywidualnego seansu w
saunie fińskiej (max dla 4 osób) w Hotelu Lidia
o 3 miejsce: 100zł + voucher upoważniający do jednorazowego skorzystania z jednej gry w
kręgle dla max 6 osób w Hotelu Lidia
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą swój bieg otrzymają medal.
Biegi dzieci i młodzieży, miejsca I-III – puchary lub statuetki lub upominki.

Uczestnictwo
1. Limit startujących w biegu głównym – 300 osób z uiszczoną opłatą startową, w tym 290
miejsc dostępnych online + 10 do dyspozycji organizatora. Decyduje kolejność wpłat.
2. Limit startujących w biegach dzieci i młodzieży 250 osób (decyduje kolejność zgłoszenia).
3. Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia.
4. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
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6. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył
i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie
i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
7. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się
z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
8. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu
14 maja 2022 roku.
9. Podczas weryfikacji zawodnicy z biegu głównego muszą okazać dowód osobisty lub paszport
do kontroli daty urodzenia.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
11. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
VIII.

Opłata startowa
1. Od dnia 1 marca 2022 roku do 11 maja 2022 roku opłata wynosi 40zł.
2. Opłatę startową w terminie od 1 marca 2022 roku do dnia 11 maja 2022 roku można uiścić
korzystając z opcji płatności elektronicznych dostępnych w formularzu zapisów
elektronicznych pod adresem https://dostartu.pl/vi-bieg-krola-eryka-v4493
3. Po 11 maja 2022 roku opłata startowa wynosi 50zł i można ją uiścić wyłącznie w Biurze
Zawodów w dniu startu, pod warunkiem niewyczerpania limitu 300 zgłoszonych i opłaconych
uczestników Biegu (290 miejsc dostępnych online + 10 do dyspozycji organizatora).
4. W ramach opłaty startowej zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy z chipem,
koszulkę, obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu, wodę na trasie oraz mecie, ma
zapewnioną logistykę zaplecza przed i po biegu, posiłek po biegu, medal po ukończeniu biegu.
5. Biegi dzieci i młodzieży są bezpłatne.

IX.

Zgłoszenia
1. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty
startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście
uczestników z numerem startowym.
2. Elektroniczny panel zgłoszeń do biegu głównego na dystansie 10km zostanie uruchomiony
w dniu 1 marca 2022 roku na stronie https://dostartu.pl/vi-bieg-krola-eryka-v4493 zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia 11 maja 2022 roku. Obowiązuje
limit 290 zgłoszonych i opłaconych zawodników online.
3. Po 11 maja 2022 roku zgłoszenia do biegu głównego na dystansie 10km przyjmowane będą
wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu startu, pod warunkiem niewyczerpania limitu 300
zgłoszonych i opłaconych uczestników biegu.
4. Elektroniczny panel zgłoszeń do biegów dzieci i młodzieży zostanie uruchomiony w dniu
1 marca 2022 roku na stronie https://dostartu.pl/bieg-krola-eryka-dzieci-i-mlodziez-v7083 zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia 11 maja 2022 roku. Obowiązuje
limit 250 zgłoszonych osób online.
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5. Po godzinie 13:00 11 maja 2022 roku zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży przyjmowane
będą wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu startu, pod warunkiem niewyczerpania limitu 250
zgłoszonych osób do biegów dzieci i młodzieży.
6. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie na ternie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie przy
ul. Szpitalnej 1 i czynne będzie od godzin 13:00.
7. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte
na liście startujących wraz z numerem startowym.
8. W dniu biegu Organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

X.

Kontakt



Waldemar Śmigielski – tel. 94 314 22 23, email: w.smigielski@darlowo.pl
Tomasz Breszka – tel. 510 299 055, email: tomasz.breszka@darlowskiecharty.pl

XI.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

XII.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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.L Nr 119, str. 1), (RODO)
Administrator Danych przekazuje następującą informacje:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta w Darłowie danych
osobowych interesantów jest Miasto Darłowo reprezentowane przez Burmistrza Miasta
Darłowo z siedzibą przy Placu Tadeusza Kościuszki 9, kontakt: telefon: +48 (94) 314 22 23 do
26 , e-mail: poczta@darlowo.pl
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@darlowo.pl
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań
publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski w Darłowie, tj. wynikających
z obowiązujących przepisów prawa – z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie
danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku
wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO;
4. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i pomocne w celu realizacji w/w
zadań, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych
i przetwarzane będą wyłącznie w tym celu;
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach
marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana Danych osobowych innemu
Administratorowi Danych;
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6.
7.
8.

9.

10.
11.

Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom
uprawnionym na mocy przepisów prawa;
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
Ma Pani/Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora;
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) prawo sprostowania Państwa danych;
f) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym dane te są udostępniane;
g) planowanego okresu przechowywania danych;
h) oraz inne wynikające z Rozporządzenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych oraz przepisów szczególnych;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Biegu Króla Eryka

TRASA BIEGU
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