
                         

 Regulamin Biegów
Sieciowych Mistrzostw Kwietnej Mili w Miastach Papieskich

I. Cel zawodów:
 Propagowanie sportowej rywalizacji i wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu

wśród młodzieży.
 Ukazanie społecznego kontekstu kultury fizycznej.
 Wyłonienie najlepszych biegaczy w kategoriach wiekowych wśród młodzików w Polsce.
 Upamiętnienie przełomu I – szej Pielgrzymki papieża św. Jana Pawła II do Polski.
 Promocja Miasta Lublin na arenie ogólnopolskiej podczas Finału Mistrzostw w Krakowie

II. Organizator:
Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Lublinie 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Główny

III. Współorganizatorzy:
Związek Miast Polskich
Stowarzyszenie 10 Czerwca
Urząd Miasta Lublin
Ognisko TKKF OMEGA w Lublinie
Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe

IV. Patroni medialni:
Redakcja Nowy Tydzień w Lublinie

V. Termin i miejsce:
27. 05. 2015 godz. 11:00, Park Ludowy w Lublinie

VI. Kategorie i dystanse:
- chłopcy: 14 lat ( roczniki 2001) - 1 kwietna mila ( 3.530 m. )
              15 lat ( roczniki 2000) - 1 kwietna mila ( 3.530 m. )
- dziewczęta: 14 lat ( roczniki 2001) - 1/2 kwietnej mili ( 1.765 m. )
              15 lat ( roczniki 2000) - 1/2 kwietnej mili ( 1.765 m. )
roczniki biegają oddzielnie.

Nawierzchnia tras: asfaltowo - trawiasta

VII. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:
1. Prawo uczestnictwa w Biegach ma młodzież, roczniki 2000 i 2001 po uzyskaniu zezwolenia

obojga swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Każda szkoła gimnazjalna zgłasza 3 zawodników do każdej kategorii biegowej. 
3. Zgłoszenie  uczestnictwa  następuje  poprzez  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego

(w załączeniu) przez Dyrekcję poszczególnych Gimnazjów Miasta Lublin  oraz przekazanie



scanu elektronicznie na adres Wojewódzkiego TKKF w Lublinie wtkkflublin@wp.pl do dnia
15.05.2015 r. Oryginał należy zabrać ze sobą w dniu imprezy i przekazać Organizatorowi.

4. Potwierdzenie  udziału  zawodników,  odbiór  numerów  startowych  w  Biurze  Zawodów
znajdującym się w miejscu prowadzenia imprezy w dniu 27 maja 2015 r. w godzinach 9:30 –
10:30

5. Organizator nie pobiera wpisowego.

VIII. Program minutowy zawodów:
Program minutowy zostanie przesłany Państwu po zamknięciu list zgłoszeń.

IX. Ubezpieczenie:
1. Każdy  zawodnik  biegu  w  Sieciowych  Mistrzostwach  Kwietnej  Mili  jest  ubezpieczony  od

następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych przez Organizatora.
2. Każdy zawodnik biegu może się dodatkowo ubezpieczyć indywidualnie na wypadek kontuzji

lub innego zdarzenia, które może stać się udziałem jego w czasie biegu.

X. Klasyfikacja:
- dziewczęta rocznik 2000 / 1765 m /
- dziewczęta rocznik 2001 / 1765 m /
- chłopcy rocznik 2000 / 3530 m /
- chłopcy rocznik 2001 / 3530 m /

XI. Nagrody i wyróżnienia:
 3 najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymują medale
 wszyscy uczestnicy biegów otrzymują dyplomy uczestnictwa
 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii uzyskają zaproszenie do uczestnictwa 

w Memoriale Kwietnej Mili rozegranym w Krakowie w dniu 10 czerwca 2015 r. – koszty 
uczestnictwa w Finale pokrywa Organizator.

XII. Postanowienia końcowe:
1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe na piersiach.
2. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Zawodnik zarejestrowany i znajdujący się na liście startowej automatycznie wyraża zgodę na

nieodpłatne wykorzystywanie własnego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo.  Uczestnik  udziela  Organizatorowi  niewyłącznej  i  nieograniczonej  terytorialnie
i czasowo  licencji  na  wykorzystanie  wizerunku,  utrwalonego  w  sposób,  o  którym  mowa
w zdaniu poprzednim, na następujących polach eksploatacji: 
a. utrwalanie  i  zwielokrotnianie  wizerunku,  w tym techniką  drukarską,  reprograficzną,

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. udostępnianie  egzemplarza  lub  kopii,  na  której  wizerunek  utrwalono,  w  celu

wykorzystania do promocji Organizatora;
c. wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej;
d. publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu zawierającego wizerunek, w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

e. zamieszczenie  i  publikowanie  w  prasie,  na  stronach  internetowych,  plakatach  i
bilbordach;

f. emisja w przekazach telewizyjnych;
g. publikowanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika utrwalony w czasie biegu.

4. Dane  osobowe  zawodników  zarejestrowanych  i  znajdujących  się  na  liście  startowej  będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  w ustawie z dnia 29.08.1997 odnośnie
danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator biegu: 
o uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.



o podanie  danych  osobowych  oraz  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  jest
dobrowolne, lecz ich nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział
w biegu sztafetowym.

o wszystkie  informacje  dotyczące  uczestników uzyskane  przez  organizatora  i  zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku
będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997r Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

2. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
3. Organizator zapewni uczestnikom biegu toalety 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie biegu.
5. Wiążąca  i  ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  należy  do  Organizatora,  który

zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w jego postanowieniach, o których
będzie zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.

6. Wszelkie postanowienia Sędziego Głównego są ostateczne.
7. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorowi.

ORGANIZATOR
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