Regulamin biegu
Lubuski Bieg Rolnika PSR 2020
17.10.2020
1. Cel imprezy:


Promocja i popularyzacja Powszechnego Spisu Rolnego.



Informowanie o roli i znaczeniu spisów powszechnych.



Uświadamianie obowiązku spisu wśród Rolników.



Rozpowszechnianie informacji o dostępnych metodach spisu.



Kształtowanie pozytywnego wizerunku badania.



Aktywizowanie do działania – zachęcenie do udziału w spisie.



Zachęcenie do udziału w spisie, rozpowszechnienie informacji
o spisie.



Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców powiatu
Zielonogórskiego i okolic.



Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.



Promocja tras biegowych w granicach powiatu Zielonogórskiego.



Propagowanie zdrowego stylu życia.



Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

2. Organizatorzy


Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,



Gmina Trzebiechów.

3. Termin i miejsce imprezy:


Bieg odbędzie się w dniu 17 października 2020 r. w Trzebiechowie.



Start biegu nastąpi o godzinie 12:00.



Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz. 11:45.



Długość trasy: 9,7 km dla wszystkich kategorii klasyfikacyjnych.



Limit czasowy na pokonanie trasy to 90 minut.



Przekroczenie limitu czasu, skutkuje zakończeniem biegu, a jego
ewentualna kontynuacja odbywa się tylko i wyłącznie na własne
ryzyko uczestnika.

4. Warunki uczestnictwa:


Uczestnik Lubuskiego Biegu Rolnika, najpóźniej w dniu zawodów
musi mieć ukończone 16 lat.



Każdy zawodnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem na
oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu.



Zgłoszenia do Lubuskiego Biegu Rolnika przyjmowane będą
wyłącznie elektronicznie od dnia 21 września 20202 roku włącznie
do wyczerpania limitu uczestników bądź do 04.10.2020, poprzez
rejestrację na stronie internetowej www.super-sport.com.pl



Limit uczestników Lubuskiego Biegu Rolnika to 150 osób z czego 15
miejsc pozostaje do dyspozycji Organizatora.



Organizator biegu nie pobiera opłaty startowej.

5. Pakiety startowe i biuro zawodów


Organizator zapewnia pakiet startowy, w skład którego wchodzi:
 torba papierowa
 numer startowy z bezzwrotnym chipem,
 agrafki
 gadżet sportowy – buff
 koszulka techniczna
 czapka z daszkiem
 butelka wody (0,5 ml)

 Pakiety startowe wydawane będą:
a) w dniu 16.10.2020 od godziny 15.00 do godziny 18.00,
b) w dniu zawodów 17.10.2020 od godziny 9.30 do 11.30,
 Biuro zawodów będzie znajdowało się:

a) w dniu 16.10.2020 w miejscu wskazanym przez Organizatora,
b)

w

dniu

zawodów

17.10.2020

przed

Urzędem

Gminy

w Trzebiechowie przy ulicy Sulechowskiej 2.
 Przed wejściem do Biura zawodów uczestnikom biegu będzie
mierzona temperatura przy pomocy termometru bezdotykowego.
 Prosimy o

zachowanie odstępu w kolejce po odbiór pakietu

startowego, zdezynfekowanie rąk i założenie maseczki.
 Pobranie

numeru

startowego

równoznaczne

z akceptacją

przetwarzanie

danych

i

podpisanie

regulaminu

osobowych

i

oświadczenia,

biegu

oraz zgodą

wykorzystanie

jest
na

wizerunku

uczestnika dla potrzeb organizatora.
 Pakiet startowy można odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE.
 Oświadczenie

COVID-19

wraz

z

dowodem

osobistym

jest

podstawą odbioru pakietu startowego.
 W

Biurze

zawodów

nie

będzie

możliwości

wydrukowania

oświadczenia.

6. Nagrody:


Wygrywa uczestnik, który pierwszy dotrze do linii mety i przekroczy
ją.



Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: open kobiet
i open mężczyzn.



Dodatkowo przewidziano nagrody dla:
a) najszybszego uczestnika i uczestniczki w kategorii Rolnik (dla
osób prowadzących działalność rolniczą)
b) 3 najszybszych drużyn 3-osobowych: męskiej, damskiej
i mieszanej
c) 3 najszybszych uczestników Mistrzostw PSR 2020



W ramach Biegu odbędą się Mistrzostwa PSR 2020, dla pracowników
statystyki publicznej oraz osób zaangażowanych w przygotowanie
i w realizację PSR 2020 w ramach Centralnego, Wojewódzkich oraz
Gminnych Biur Spisowych.



Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale.



Wszyscy uczestnicy biegu mają zagwarantowaną wodę
i poczęstunek po zakończeniu zawodów.

7. Program zawodów:
9.30 - 11.30 - wydawanie pakietów startowych Lubuskiego Biegu Rolnika
12.00 – start Lubuskiego Biegu Rolnika
14.00 – dekoracja zwycięzców Lubuskiego Biegu Rolnika
14.30 – zakończenie zawodów

8.Trasa i strefa START/META


Trasa biegu prowadzi szutrowymi ścieżkami oraz asfaltowymi
ulicami wokół Trzebiechowa.



Profil trasy zostanie udostępniony przez Organizatora.



Przebywając w strefie

START/META zawodnicy są zobligowani do

zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub buffa. Przed
wejściem do strefy prosimy o zdezynfekowanie rąk (środki będą
dostępne).


W strefie START/META może przebywać wyłącznie 150 osób.



Wstęp dla osób trzecich jest niedozwolony.



Prosimy o zgromadzenie się w strefie START/META nie wcześniej jak
na 15 minut przed startem biegu. Po przebiegnięciu linii mety,
prosimy

o

przebywanie

w

strefie

nie

odpoczynek, a następnie opuszczenie jej.

dłużej

niż

na

krótki

9. Finansowanie:


Koszty związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator
– Urząd Statystyczny w Zielonej Górze



Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

10. Postanowienia końcowe:
1. Przebywając w każdej strefie zawodów (Biuro zawodów, depozyt,
strefa START/META) zawodnicy są zobligowani do zakrywania ust
i nosa za pomocą maseczki lub buffa. Przed wejściem do każdej
strefy prosimy o zdezynfekowanie rąk (środki będą dostępne).
2. Organizator zapewnia pomiar czasu.
3. Uczestnicy

biegu

nie

są

ubezpieczeni

przez

Organizatora

od

następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie;
5. Organizator zapewnia opiekę lekarską.
6. Podczas

biegu

zawodnicy

muszą

posiadać

numery

startowe

przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej;
7. Uczestników biegu obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie
biegu.
8. Wszyscy

uczestnicy

w koszulce

są

technicznej,

zobowiązani
którą

by

otrzymają

wystartować
w

pakiecie

startowym.
9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
10.

Pomylenie

trasy

biegu

przez

Zawodnika

podstawą żadnych roszczeń wobec Organizatora.

nie

może

być

11.
do

Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo
nieodpłatnego

wykorzystania

wszelkich

zdjęć,

materiałów

filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników,
które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety,
magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
Uczestnik

oświadcza,

zobligowany

do

że

Organizator

uiszczenia

nie

jakichkolwiek

jest
opłat

i

nie

będzie

związanych

z

działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.
Udział w Biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na

12.

przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji
Biegu.
13.

Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez

zabezpieczenia lub skradzione w czasie imprezy.
14.

W

trakcie

imprezy

będzie

można

skorzystać

z

oferty

podmiotów wystawiających się na terenie parku przy pałacu w
Trzebiechowie.
15.

Prawo

interpretacji

niniejszego

regulaminu

przysługuje

organizatorowi.
16.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

17.

Szczegółowe

informacje

lubuskibiegrolnika@gmail.com

udzielane

są

pod

adresem

