REGULAMIN
4 września 2022

I.

Organizatorzy
1. Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA
2. Stowarzyszenie Sportowe Rim Tim TEAM

Współorganizatorzy

II.
1.
2.
3.
4.
5.

III.

Stowarzyszenie Nasze Braniewo NBR 2006.
BLUKS „Maratończyk” przy Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie
9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej.
Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie.
Państwowa Powiatowa Komenda Policji w Braniewie.

Cele imprezy
1. Promocja regionu oraz Miasta i Gminy Braniewo
2. Rywalizacja sportowa
3. Propagowanie zdrowego trybu życia

IV.

a)
b)
c)
d)







V.

Termin, godzina i dystans
4 września 2022
VII Braniewski Bieg Hozjusza odbędzie się na trzech dystansach 4
września 2022:
Hozjusz Sprint (2,5km) 1 pętla – START 12:00
Hozjusz na Piątkę (5km) 2 pętle - START 12:00
Bieg Główny (10km) 4 pętle - START 12:00
Mały Hozjusz – START 10:00
200m. (dzieci ur. 2017 i młodsze)
300m. (ur. 2016/ 2015)
400m. ( ur. 2014/ 2013)
500m. (ur. 2012/2011)
800m. (ur. 2010/2009)
1000m. (ur. 2008/2007).

Odbiór Pakietów Startowych
Biuro czynne w niedziele 4 września 2022 w godzinach 8:30 – 11:45

1. Odbiór pakietów startowych (numerów startowych z chipem – nr startowy po
ukończeniu biegu należy zwrócić do organizatora) jest możliwe osobiście lub
za okazaniem upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu (Namiot biura zawodów znajdującym się na amfiteatrze im.
Henryka Mrozińskiego):
2. Mały Hozjusz odbiór numerów startowych z chipem (nr startowy po
ukończeniu biegu należy zwrócić do organizatora) 05.09.2020 w godzinach
8:30 do 9:50 (Namiot biura zawodów znajdującym się na amfiteatrze im.
Henryka Mrozińskiego)

VI.

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem biegów na dystansach 10 km,5 km i 2,5 km może zostać każda
osoba, która do dnia 04.09.2022 roku ukończy 16 lat
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w
biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
Warunkiem dopuszczenia startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość w momencie weryfikacji
zawodnika w Biurze zawodów.
3. Wszyscy zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu
na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie
do udziału w biegu.
4. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
5. Odbiór pakietu startowego za osobę trzecią nie jest możliwy.
6. Nieodebrane pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie
późniejszym.
7. Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała w
widocznym miejscu niczym nie przesłonięty ani nie zmodyfikowany.
8. Zawodnicy muszą mieć przymocowany do buta chip pomiarowy, który
otrzymają od organizatora.
9. Nie dopuszcza się startu zawodników z psami oraz wózkami na żadnym
dystansie.
10. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu

VII.

Zgłoszenia

1. Zgłoszeń online można dokonywać do 01.009.2022 przy pomocy
elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej time4s.pl
2. Organizator ustala limity zgłoszeń 210 zawodników
3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy
i uiściła opłatę startową
4. Limit czasu wynosi 90'.

VIII.

Opłata startowa

1. Hozjusz Sprint (2,5km) 1 pętla
 45,00 PLN płatne do 01.08.2022
 55,00 PLN płatne do 1.09.2022
2. Hozjusz na Piątkę (5km) 2 pętle
 45,00 PLN płatne do 01.08.2022
 55,00 PLN płatne do 1.09.2022
3. Bieg Główny (10km) 4 pętle
 45,00 PLN płatne do 01.08.2022
 55,00 PLN płatne do 1.09.2022
4. Mały Hozjusz
 25,00 PLN płatne do 01.08.2022
 35,00 PLN płatne do 1.09.2022

5. Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne dostępne
w formularzu zgłoszeniowym na konto
Stowarzyszenie Sportowe RIM TIM TEAM
Nr konta 92 2030 0045 1110 0000 0263 6170
Tytuł przelewu: imię, nazwisko, z dopiskiem Hozjusz 2022

6. Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie
wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc
7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi
8. W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom
przysługuje zwrot wpisowego.
9. W ramach wpisowego organizator zapewnia
 start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy
 numery startowe
 woda na trasie
 posiłek regeneracyjny po zawodach
 zabezpieczenie medyczne
 obsługę sędziowską
 statuetki oraz nagrody dla najlepszych zawodników i zawodniczek
 medale dla wszystkich, którzy ukończą bieg
 inne świadczenia w miarę możliwości organizatora
10. Przepisanie pakietu
Przepisanie pakietu na osobę trzecią jest możliwe do dnia 29.08.2022 do
godziny 12:00 po wcześniejszym poinformowaniu organizatora pod adresem
sport@mos.braniewo.pl
11. Trasy będą oznakowane na całym swoim przebiegu znakami pionowymi i
poziomymi (taśmy, strzałki itp.)
12. W przypadku niezastosowania się do poleceń obsługi zawodnik, wobec
którego będzie konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać
obciążony jej kosztami, a organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za
uczestnika

IX.

Zasady rywalizacji

1. Wszystkich zawodników na trasie obowiązują następujące zasady:
 fair-play,
 obowiązek udzielenia pomocy innemu zawodnikowi w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia
 zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
 przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz
w miejscach przekraczania dróg publicznych,
 obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych
za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Żołnierzy 9BBKPanc, a
także osób zabezpieczających trasę biegów z ramienia Organizatora,

X.

Klasyfikacje i nagrody

1. Bieg Główny (10km)
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN
nagradzanych będzie 5 najlepszych zawodników oraz 5 najlepszych
zawodniczek otrzymują nagrody finansowe lub rzeczowe

 Dodatkowo wszyscy nagrodzeni otrzymają pamiątkowe statuetki/puchary
2. Hozjusz na Piątkę (5km)
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN
nagradzanych będzie 3 najlepszych zawodników oraz 3 najlepszych
zawodniczek otrzymują nagrody finansowe lub rzeczowe
 Dodatkowo wszyscy nagrodzeni otrzymają pamiątkowe statuetki/puchary
3. Hozjusz Sprint (2,5km)
 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN
nagradzanych będzie 3 najlepszych zawodników oraz 3 najlepszych
zawodniczek otrzymują nagrody finansowe lub rzeczowe
 Dodatkowo wszyscy nagrodzeni otrzymają pamiątkowe statuetki/puchary

XI.

Postanowienia końcowe

1. Ze względów bezpieczeństwa organizator może zmienić lub skrócić trasę,
a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
2. Zawodnik startując w VII Braniewskim Biegu Hozjusza wyraża zgodę do
wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji biegu Hozjusza oraz
przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
3. Organizator biegu zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie,
o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed
rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.

Załącznik– zgoda rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka / podopiecznego

Oświadczenie o zdolności do udziału w VII Braniewskim Małym Hozjuszu
W dniu 4.09.2022

Ja niżej podpisany oświadczam, że moje dziecko/podopieczny………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

jest zdolne/y do udziału w organizowanych VII Braniewskim Małym Hozjuszu oraz, że brak jest jakichkolwiek
przeciwwskazao czynnego uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego*
Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Nie mam do niego zastrzeżeo i zobowiązuję
się do jego postępowao ponoszę pełną odpowiedzialnośd za udział mojego dziecka/podopiecznego*
* niepotrzebne skreślid
.........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczenie
O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem przeprowadzonym VII
Braniewskim Małym Hozjuszu
Wybrane odpowiedzi Tak lub Nie proszę zaznaczyd znakiem X

Tak

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/mojego dziecka/podopiecznego podanych w
formularzu zgłoszeniowym w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w VII Braniewskim Małym Hozjuszu Brak zgody na
przetwarzanie tych danych osobowych będzie skutkowad brakiem możliwości uczestnictwa w organizowanym biegu.

Nie
Tak
Nie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych/mojego dziecka/podopiecznego w zakresie: imię,
nazwisko oraz wizerunku w celach informacyjnych lub/i promocji przez organizatorów i darczyoców/sponsorów VII

Braniewskim Biegu Hozjusza, Mały Hozjusz

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA VII Braniewskim Małym Hozjuszu
Oświadczam, że:
1. jestem zdrowa/y, moje dziecko/podopieczny jest zdrowe, w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie/mojego
dziecka/podopiecznego i innych domowników objawy chorobowe: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie było styczności z osobami,
u których zdiagnozowano COVID-19, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów biegu, w celu realizacji procedury zapewnienia
bezpieczeostwa podczas wydarzenia
3. wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej danych osobowych w przypadku stwierdzenia zarażenia
wirusem SARS-CoV-2
4. dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym
5. jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
6. jestem świadoma/y możliwości zarażenia siebie/mojego dziecka, domowników, uczestników uroczystości, wirusem SARS-COV-2

aktualny numer telefonu

…………………………….…………………………………….……………

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna ………………………………………..……………………….……………..

Załącznik– zgoda uczestnika VII Braniewskiego Biegu Hozjusza

Oświadczenie o zdolności do udziału w VII Braniewskim Biegu Hozjusza
W dniu 4.09.2022

Ja ........................................……………………………………………………………………………………………niżej podpisany oświadczam, że
imię i nazwisko uczestnika

jestem zdolna/y do udziału w organizowanych VII Braniewskim Biegu Hozjusza oraz, że brak jest jakichkolwiek
przeciwwskazao czynnego
Oświadczam, że zapoznałam się z zapisami regulaminu i je akceptuję. Nie mam do niego zastrzeżeo i zobowiązuję
się do jego przestrzegania.
* niepotrzebne skreślid
.........................................................
(czytelny podpis)

Oświadczenie
O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem przeprowadzonym VII
Braniewskim Biegu Hozjusza
Wybrane odpowiedzi Tak lub Nie proszę zaznaczyd znakiem X

Tak

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/mojego dziecka/podopiecznego podanych w
formularzu zgłoszeniowym w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w VII Braniewskim Biegu Hozjusza Brak zgody na
przetwarzanie tych danych osobowych będzie skutkowad brakiem możliwości uczestnictwa w organizowanym biegu.

Nie
Tak
Nie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych/mojego dziecka/podopiecznego w zakresie: imię,
nazwisko oraz wizerunku w celach informacyjnych lub/i promocji przez organizatorów i darczyoców/sponsorów VII

Braniewskim Biegu Hozjusza,

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA VII Braniewskim Biegu Hozjusza
Oświadczam, że:
7. jestem zdrowa/y, moje dziecko/podopieczny jest zdrowe, w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie/mojego
dziecka/podopiecznego i innych domowników objawy chorobowe: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie było styczności z osobami,
u których zdiagnozowano COVID-19, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę
8. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów biegu, w celu realizacji procedury zapewnienia
bezpieczeostwa podczas wydarzenia
9. wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej danych osobowych w przypadku stwierdzenia zarażenia
wirusem SARS-CoV-2
10. dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym
11. jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
12. jestem świadoma/y możliwości zarażenia siebie/mojego dziecka, domowników, uczestników uroczystości, wirusem SARS-COV-2

aktualny numer telefonu

…………………………….…………………………………….……………

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna ………………………………………..……………………….……………..

