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Regulamin
7 HOCHLAND PÓŁMARATON DOLINĄ SAMY I PYRLANDZKA DYCHA
I. DEFINICJE
Przez użyte w niniejszej umowie skróty i terminy należy rozumieć:
1. Hochland Półmaraton – bieg na dystansie 21,1 km
2. Pyrlandzka Dycha - bieg na dystansie 10 km
3. Nordic Walking – marsz z kijkami na dystansie 10 km – rozgrywany w formule towarzyskiej, tzn.
nagrody przyznawane w drodze losowania (nie decyduje miejsce na mecie)
4. Organizator - Stowarzyszenie KAŹMIERZ, ul. Szkolna 27, 64-530 Kaźmierz, KRS: 0000348629,
REGON: 301426683, NIP: 7872085123, www.kazmierz.net, www.hochlandpolmaraton.pl
5. Impreza – 7 Hochland Półmaraton Doliną Samy i Pyrlandzka Dycha w dniu 29 września 2019 roku.
II. CEL IMPREZY
1. Upowszechnienie sportu i rekreacji oraz zdrowego trybu życia.
2. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu przyjaźni i rywalizacji fair play.
3. Przedstawienie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych gminy Kaźmierz.
4. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
1. Urząd Gminy w Kaźmierzu.
2. Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Kaźmierzu.
3. Lasy Państwowe.
IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Zawody odbędą się 29.09.2019 r. (niedziela) o godz. 12:30 ze startu wspólnego.
2. Start i meta zawodów znajdują się przy ulicy Gimnazjalnej w Kaźmierzu.
3. Zawody odbędą się niezależnie od pogody.
V. TRASA ZAWODÓW
1. Hochland Półmaraton odbywa się na dystansie 21,1 km. Trasa w 80% prowadzi przez drogi leśne i
żwirowe, pozostała część przez drogi asfaltowe.
2. Pyrlandzka Dycha i Nordic Walking odbywają się na dystansie 10 km (trasa zawiera się w trasie biegu
głównego). Trasa w 60% prowadzi przez drogi leśne i żwirowe, pozostała część przez drogi asfaltowe.
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3. Trasy biegów oznaczone są flagami w odstępach co 1 km (czerwone dla Hochland Półmaraton,
zielone dla Pyrlandzka Dycha i Nordic Walking).
4. Na trasie Hochland Półmaraton ustawione będą 3 punkty wodne na 4km, 10km, 15km trasy.
5. Na trasie Pyrlandzka Dycha i Nordic Walking będą 2 punkty wodne– na 4 km i 7 km.
6. Limit czasu: 3 godziny. Osoby znajdujące się na trasie po limicie czasowym zobowiązane
są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
7. Biegi odbywają się przy ograniczonym ruchu ulicznym.
8. Mapa z trasami zawodów stanowi załącznik.
VI. UCZESTNICTWO
1. W Hochland Półmaraton prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat.
2. Każdy dorosły uczestnik podpisuje w dniu zawodów deklarację o braku przeciwwskazań lekarskich
do brania udziału w biegach długodystansowych lub marszu Nordic Walking.
3. W Pyrlandzka Dycha i Nordic Walking ma prawo startu młodzież poniżej 18 roku życia. Zawodnik
niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu
lub marszu (z numerem dowodu osobistego i adresem zamieszkania) lub zaświadczenie lekarskie o
zdolności do udziału w zawodach.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie www.hochlandpolmaraton.pl i wniesienie opłaty startowej. Dane
uczestnika pojawią się na liście po wpłaceniu opłaty startowej i zaksięgowaniu przez platformę
płatniczą.
2. Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat:
a) zgłoszenie i wpłata wpisowego do 2 września 2019 - z gwarancją otrzymania koszulki w podanym
przy rejestracji rozmiarze,
b) zgłoszenie i wpłata wpisowego pomiędzy 2 września 2019 a 20 września 2019 - bez gwarancji
otrzymania koszulki w podanym przy rejestracji rozmiarze.
3. Nie ma możliwości dokonania zapisów w dniu zawodów.
4. Obowiązują limity ilości zawodników:
a) Hochland Półmaraton - 325 osób,
b) Pyrlandzka Dycha - 325 osób,
c) Nordic Walking - 150 osób.
Organizator zastrzega sobie zmianę limitów zawodników w przypadku niewykorzystania miejsc.
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5. Opłaty startowe dla wszystkich 3 kategorii są zrównane, zależne od liczby zapisanych uczestników
i wynoszą:
a) I pula - 175 miejsc Hochland Półmaraton, 175 miejsc Pyrlandzka Dycha, 80 miejsc Nordic Walking, –
50 zł,
c) II pula (po wyczerpaniu I puli) - do wyczerpania miejsc Hochland Półmaraton, do wyczerpania miejsc
Pyrlandzka Dycha, do wyczerpania miejsc Nordic Walking, - 60 zł,
d) Młodzież w Pyrlandzka Dycha - 25 zł (niezależnie od puli).
6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia
limitu zgłoszeń.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
8. Zmiany danych osobowych uczestnika można dokonać do dnia 18 września wyłącznie. Zapisy
zostaną zamknięte w niedzielę 22 września o godz.23:59.
9. Przy zmianie danych uczestnika zmianie nie podlega wybrany rozmiar i typ (damska/męska)
koszulki.
10. Pakiety startowe będą do odebrania w dniu zawodów 29 września 2019 w Biurze Zawodów
zlokalizowanym w Hali Sportowej Gimnazjum w Kaźmierzu przy ulicy Gimnazjalnej 3. Biuro Zawodów
będzie czynne w dniu zawodów od godziny 9:00 do 11:30.
11. W Biurze Zawodów przy odbieraniu pakietu startowego Zawodnicy, którzy odpowiedzą
prawidłowo na pytanie konkursowe biorą udział w losowaniu wielu atrakcyjnych nagród rzeczowych.
Losowanie odbywa się po dekoracji zwycięzców.
VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Hochland Półmaraton – klasyfikacja generalna:
a) I miejsce K i M – puchar i karta podarunkowa do sieci DECATHLON o wartości 250 zł
b) II miejsce K i M – puchar i karta podarunkowa do sieci DECATHLON o wartości 150 zł
c) III miejsce K i M – puchar i karta podarunkowa do sieci DECATHLON o wartości 100 zł
2. Pyrlandzka Dycha – klasyfikacja generalna – puchar oraz:
a) I miejsce K i M – puchar i karta podarunkowa do sieci DECATHLON o wartości 150 zł
b) II miejsce K i M – puchar i karta podarunkowa do sieci DECATHLON o wartości 100 zł
c) III miejsce K i M – puchar i karta podarunkowa do sieci DECATHLON o wartości 50 zł
3. Nordic Walking – formuła towarzyska z pomiarem czasu, ale bez klasyfikacji miejsc, tzn. nagrody
przyznawane są w drodze losowania wśród wszystkich uczestników Nordic Walkig, którzy ukończyli
zawody w regulaminowym czasie - nie decyduje miejsce na mecie.
Wśród zawodników Nordic Walking zostaną rozlosowane nagrody:
- 2 x karta podarunkowa do sieci DECATHLON o wartości 150 zł,
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- 2 x karta podarunkowa do sieci DECATHLON o wartości 100 zł,
- 2 x karta podarunkowa do sieci DECATHLON o wartości 50 zł.
3. Zawodnicy wszystkich 3 kategorii podlegają następującym klasyfikacjom wiekowym:
a) Kategoria Młodzież - Pyrlandzka Dycha
- I miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
- II miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
- III miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
b) Kategoria 18-35
- I miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
- II miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
- III miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
c) Kategoria 36-50
- I miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
- II miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
- III miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
d) Kategoria 50+
- I miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
- II miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
- III miejsce K i M – puchar i nagroda rzeczowa
4. Klasyfikacja dodatkowa dla mieszkańców gminy Kaźmierz w obu biegach (Hochland Półmaraton
Doliną Samy, Pyrlandzka Dycha):
a) Najszybsza Mieszkanka gminy Kaźmierz
b) Najszybszy Mieszkaniec gminy Kaźmierz
5. Zawodnicy będą przypisywani do kategorii wiekowej automatycznie na podstawie wieku w dniu
zawodów (dokładna data urodzenia - dzień, miesiąc, rok)
6. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach
wiekowych.
7. Nagrody można odebrać tylko osobiście w dniu zawodów.
IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
1. Zawodnicy otrzymają w Biurze Zawodów pakiet startowy zawierający:
a) bezzwrotny numer startowy z chipem do pomiaru czasu
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b) koszulkę techniczną
c) worek od firmy Hochland,
d) pakiet regeneracyjny,
2. Zawodnicy otrzymają także po przekroczeniu linii mety:
a) pamiątkowy medal
b) ciepły posiłek – danie regionalne
3. Wszyscy uczestnicy Imprezy będą w dniu 29 września 2019 (24h) objęci ubezpieczeniem NNW.
4. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie
późniejszym.
X. POMIAR CZASU
1. Pomiar czasu i klasyfikacja odbywać się będzie elektronicznie.
2. Klasyfikacja - dla pierwszych 50 zawodników na mecie wg czasu brutto, dla pozostałych wg czasu
netto.
3. Posiadanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i uwzględnieniu klasyfikacji
końcowej.
4. Numer startowy musi być podczas zawodów widoczny i umieszczony z przodu – na koszulce,
przypięty agrafkami lub na pasku na biodrach.

XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika Imprezy stanowi art. 23
ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez
akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w Imprezie, w tym zaakceptowanie
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 7. Odbiorcami danych osobowych uczestników,
udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na
podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu,
spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony
internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych
osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych.
3. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza
uczestnictwa w Imprezie i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
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4. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanej Imprezie.
5. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują
poniższe prawa:
a) prawo ograniczenia danych osobowych
b) prawo usunięcia danych osobowych
c) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanej Imprezie.
6. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Generalnego
Inspektora Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żądań i przesłać
ją na adres Administratora wskazany w ust. 2.
8. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje prawo
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia
organizowanej imprezy.
9. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci
Internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno
w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanej Imprezy (dane dotyczą
imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej,
wyników zawodów).
10. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie
po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu
lub marszu, przesyłać listy z wynikami zawodów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu
startu konkretnych zawodów i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji
organizowanych imprez.
11. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim,
organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy
ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
12. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe
przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności
rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie,
zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.
XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Imprezą należy składać wraz z uzasadnieniem: osobiście,
listem poleconym na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną
na email: polmaraton@kazmierz.net z tematem emaila „7 Hochland Półmaraton Doliną Samy i
Pyrlandzka Dycha – Reklamacja” w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy.
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2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą
rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 21 (dwudziestu jeden)
dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Imprezy będzie ostateczna.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów – Gimnazjum w Kaźmierzu, ul. Gimnazjalna – w
dniu zawodów.
2. Organizator zapewnia mobilną opiekę medyczną.
3. Organizator zapewnia szatnie, natryski, przechowalnie bagażu, depozyt.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas
Imprezy.
5. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
6. Rejestracja i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Imprezy.
7. Wyniki będą dostępne po zakończeniu biegów na tablicy ogłoszeń, stronie biegu oraz na stronach
firmy mierzącej czas. Wynik zostanie również przesłany sms-em na numer podany przy rejestracji.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu
9. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej
www.hochlandpolmaraton.pl.
10. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

