Regulamin
Imprezy rekreacyjno - sportowej

BONIFEST
Integracyjna zmagania rodzinne
19 maja 2019 r.
I.ORGANIZATOR
1. Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Świątnikach Górnych
II.PARTNERZY
1. Bonifraterska Fundacja Dobroczynna
2. Zespól Szkół w Świątnikach Górnych
III.CELE
1. Kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku
2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy
Mogilany i Świątniki Górne oraz gminy Powiatu Krakowskiego
3. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu
4. Promocja regionu jako przyjaznego dla biegaczy
5. Kształtowanie postaw współdziałania w zespołowego i współodpowiedzialności
6. Krzewienie idei wolontariatu
7. Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, włączanie ich do
współdziałania grupowego
8. Kształtowanie postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością.
9. Aktywizacja społeczności lokalnej w kierunku tworzenia wspólnej, nowej imprezy
cyklicznej.

IV. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne –Małgorzata Duży
Burmistrz Miasta i Gminy Mogilany –Piotr Piotrowski

V.

CZAS I MIEJSCE IMPREZY

1. Impreza odbędzie się w dniu 19 maja 2019 r. w Konarach, na terenach Bonifraterskiej
Fundacji Dobroczynnej, ul. Bonifraterska 11, gmina Mogilany
2. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Fundacji. Czynne będzie od godz. 9.30
– do 15.00

BIEGI DZIECI I MŁODZIEZY
Planowany start do biegu dzieci – godz. 12.30 – biegi następują kolejno po sobie
z uwzględnieniem podziału na płeć, dziewczynki – chłopcy.
Biegi dla dzieci będą rozgrywane w kategoriach wiekowych:
- dzieci 3 - 4 lat - (roczniki 2016, 2015) - ok. 50m
- dzieci 5 - 6 lat - (roczniki 2014, 2013) - ok. 100m
- dzieci 7 - 8 lat - (roczniki 2012, 2011) - ok. 200m
- dzieci 9 - 10 lat - (roczniki 2010, 2009) – ok. 400m
- dzieci 11- 12 lat - (roczniki 2008, 2007) – ok. 400m
- młodzież 13-14 lat - (roczniki 2006, 2005,) – ok. 600m
- młodzież 15-16 lat - (roczniki 2004, 2003) – ok. 1200m
Około -14.00 - dekoracja, rozdanie nagród na scenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca biegów w przypadku
niesprzyjającej pogody. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje
powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do
Uczestnika.
WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
W biegu dla dzieci i młodzieży prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które
poddane zostaną weryfikacji w biurze zawodów.
Zapisy do biegu dzieci w biurze zawodów w dniu startu w godz. 9.30-12.00 – limit
startujących wynosi 200 osób.
OPŁATA STARTOWA WYNOSI – 5zł
Opłaty należy dokonać w dniu zawodów w biurze przy odbiorze numeru startowego.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu KARTY
ZGŁOSZENIA z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział
w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Karta będzie dostępna na
stronie: zs.swiatniki@gmail.com http://bonifundo.pl/ + fb Bonifundo i szkoły oraz w biurze
zawodów, szkołach i przedszkolach.
Bez przekazania KARTY ZGŁOSZENIA z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego nie
będzie możliwy udział w biegu.
Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji – pozyskane dane są
niezbędne do przeprowadzenia klasyfikacji biegów.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
Zawodnik, który wystartował nie ze swoim numerem lub w nie swojej grupie startowej
zostaje zdyskwalifikowany.
KLASYFIKACJA I NAGRODY
W biegach dla dzieci i młodzieży prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców
i dziewcząt dla każdej kategorii wiekowej. Po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma
pamiątkowy medal i słodki smakołyk. W każdym biegu nagradzane będą trzy pierwsze
miejsca (imienny dyplom, nagroda rzeczowa).
GRA TERENOWA
Planowany start gry terenowej – godz. 13.00. Karty do gry i numer startowy drużyny
należy pobrać w biurze zawodów i po wypełnieniu na 8 stanowiskach zwrócić do biura do
godz. 15.00.
W grze biorą udział drużyny maksymalnie 4 osobowe z minimum 1 osobą pełnoletnią.
Na stanowiskach zadane konkurencje wykonują 3 osoby zdobywając punkty do drużyny.
Punkty zostają zapisane na karcie danej drużyny na stanowisku. Po oddaniu kart do biura
zawodów podlegają one weryfikacji, zostają zsumowane punkty. O klasyfikacji decyduje
suma zdobytych punktów.
Gra terenowa będzie rozgrywana w 2 kategoriach: drużyna z osobą niepełnosprawną
i drużyna bez osoby niepełnosprawnej. Nagrody w każdej kategorii dla 3 drużyn
z największą ilością punktów.
OPŁATA STARTOWA WYNOSI – 10zł od drużyny
Opłaty należy dokonać w dniu zawodów w biurze przy odbiorze numeru startowego
i karty.

VI. POLIYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bonifraterska Fundacja
Dobroczynna z siedzibą w Konarach oraz UKS Feniks Świątniki Górne.
b) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Edyta Roner; kontakt ido@bonifundo.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji BONIFEST –
Integracyjne zmagania rodzinne na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby odwiedzające
stronę internetową www.bonifundo.pl.
f) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.

g) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
h) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
i) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym
zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, skutkować będzie brakiem
możliwości udziału w BONIFEST – Integracyjne zmagania rodzinne.
UWAGI KOŃCOWE
1. Ze względów bezpieczeństwa w biegu i grze terenowej zabroniony jest udział osób
poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze
zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych Uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających,
nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wyżej wymienionych środków
i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy dopuszczania do udziału w imprezie osób, u których zostanie stwierdzone
spożycie lub posiadanie wyżej wymienionych środków.
2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników
Imprezy BoniFest. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia
na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód,
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w imprezie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe
działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty
transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny
i paramedyczny obsługujący imprezę, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub
doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika
w imprezie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian
w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www i facebooku.
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

