
 

 

 

Bielawa, dnia 28 listopada 2018 r. 

 

GLADIATOR YOUNG 

REGULAMIN: 
1. CEL IMPREZY 

• Popularyzacja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 

• Zapewnienie uczestnikom atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego i rekreacji, 

połączonej z wysiłkiem fizycznym, dobrą zabawą, ekstremalnymi emocjami, 

rywalizacją i umiejętnością współpracy. 

• Zabawa i rekreacja na świeżym powietrzu, połączona z integracją i wysiłkiem 

fizycznym. 

2. ORGANIZATOR 

Organizatorem Biegu - Gladiator Young jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie. 

3. MIEJSCE I TERMIN BIEGU 

• Jezioro Bielawskie, teren OWW Sudety w Bielawie, ul. Wysoka 1, 58-260 Bielawa 

• Termin:  08.06.2019r. (sobota) 

• Start zawodów (pierwsza seria) - dystans ok. 3 km - godzina 10:00 

4. PRZESZKODY 

Na trasie rozmieszczonych będzie ok. 15 przeszkód, wśród których można wyróżnić: 

• Ściany, przeszkody ziemne, błotne oraz inne. 

5. UCZESTNICTWO 

• W zawodach mogą brać udział dzieci w wieku 12-15 lat, (2007-2004), ukończone 

12 lat w dniu startu. 

• Zgłaszając uczestnictwo dziecka w zawodach, każdy rodzic/opiekun uczestnika 

oświadcza, że: 

a. Dziecko bierze udział w imprezie na odpowiedzialność rodzica/opiekuna z 

pełną świadomością zagrożenia wynikającego z charakteru imprezy, które 

mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia.  



 

 

 

 

b. Dziecko posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do 

uczestnictwa w imprezie. 

• Uczestnicy, których zgłoszenie nie zostanie zweryfikowane, nie zostaną 

dopuszczeni do startu. 

6. PROGRAM ZAWODÓW 

8: 00 - 9: 45 - Zapisy i weryfikacja zawodników w biurze zawodów. 

10: 00 - Start serii I   (ur. 2007-2004) 

11: 00 - Start serii II   (ur. 2007-2004) 

12: 00 - Start Serii III   (ur. 2007-2004) 

13: 00 - Zakończenie zawodów. 

• Zawodnik zobowiązany jest do weryfikacji najpóźniej 30 min. przed startem swojej 

serii. 

• Zawodnicy powinni stawić się w punkcie startu zawodów, co najmniej 10 min. 

przed rozpoczęciem swojej serii. Na miejscu startu zostanie przeprowadzona 

grupowa rozgrzewka i krótka odprawa techniczna. 

7. ZASADY ZAPISÓW 

• Aby zapisać się na bieg, należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się 

na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz dokonać wpłaty wpisowego.  

• Zawodnik zapisuje się na określoną serię. Każda seria liczy po 50 osób i nie jest 

możliwa zmiana serii po zapisaniu się na zawody. 

• Limit uczestników wynosi: 150 osób (III serie) 

• W przypadku wolnych miejsc w poszczególnej serii, opiekun/rodzic może dopisać 

dziecko w dniu zawodów. 

 

 

 



 

 

 

8. OPŁATA STARTOWA 

 40 PLN - I termin (do 03 czerwca 2019r.) 

 60 PLN - II termin wpłata po 03 czerwca oraz w dniu zawodów. 

• Po opłaceniu 10 zł w terminie do 24 maja, opłata startowa może być przeniesiona 

na innego zawodnika oraz można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu  

• Opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

• W przypadku problemów z rejestracją lub wnoszeniem opłat, prosimy o kontakt: 

tel.: +48 515 941 387 lub e-mail: biuro@datasport.pl  

9. ŚWIADCZENIA 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: 

• Możliwość wzięcia udziału w biegu. Organizator zachowuje sobie prawo do 

zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami - informacje 

o tego typu sytuacjach zostaną umieszczone na stronie wydarzenia: 

https://www.facebook.com/Bieggladiatora/ oraz na stronie www.osir.bielawa.pl.  

• Pamiątkowy medal i pakiet startowy 

• Nagrody dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników (najlepsze czasy z 

wszystkich serii) 

• Opiekę medyczną, 

• Niezapomniane wrażenia. 

10. BEZPIECZEŃSTWO 

• Ze względu na charakter zawodów, uczestnicy muszą mieć świadomość 

możliwości odniesienia drobnych zadrapań, siniaków i innych kontuzji 

spowodowanymi pokonywaniem survivalowej trasy Biegu. 

• Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie 

zasady bezpieczeństwa, z uwzględnieniem faktu uczestnictwa w zawodach 

dzieci,  

Niemniej jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe urazy i 

konsekwencje wychłodzenia organizmu. 



 

 

• Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia  

z trasy zawodników, których stan wskazuje na wymagający interwencji 

medycznej, bądź natychmiastowego ogrzania lub innej opieki. 

• Organizator zachęca uczestników do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia 

od NNW. 

11. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU 

• Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. 

• Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OSiR, 

na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej oraz profilu w 

mediach społecznościowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie.  

• Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, 

ul. Grota Roweckiego 8, 58-260 Bielawa, a udostępnienie przeze mnie danych 

osobowych jest dobrowolne i istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawodów, a także po ich 

zakończeniu, przez okres niezbędny dla promocji w/w zawodów i nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą ma 

prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.  

• Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

• Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania 

wykonane podczas zawodów i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać 

umieszczone na stronie internetowej oraz profilu Facebook’owym OSIR-u oraz 

wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

 



 

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Organizator oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie OC. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których 

zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem 

imprezy. Zmiany będą przede wszystkim uwzględniały interes uczestników.  

• Komunikat dostępny będzie na stronach internetowych: www.datasport.pl, 

www.osir.bielawa.pl lub na Facebook. 

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora 

• Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować do 

następującej osoby: 

Czesław Szewczyk - szewczyk@osir.bielawa.pl, tel. 519 331 161. 

 

Adres OSiR: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie 

ul. Stefana Grota-Roweckiego 8 

58-260 Bielawa 

Tel. 74 833 95 10 

Faks: 74 833 95 12 

E-mail: osir@osir.bielawa.pl 

Julita Pokorska 

kom. 518 279 566 

 

 

 

           

 

 

Dyrektor OSiR 

Marcin Samul 


