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Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie

SOMONINO
Powiatowe Biegi
„BRZEGAMI RADUNI”
REGULAMIN
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się
po raz dwudziesty czwarty impreza biegowa pod nazwą „BRZEGAMI RADUNI”. Impreza ma
charakter „open”, czyli startować w niej mogą dzieci, młodzież, seniorzy.
Informując o imprezie, a niniejszą ofertę prosimy traktować jako zaproszenie, podajemy
niektóre najistotniejsze postanowienia regulaminowe:

I. Kategorie wiekowe i dystanse:
Pierwsza kategoria wiekowa
- uczniowie I i II klas SP
Druga kategoria wiekowa
- uczniowie III i IV klas SP
Trzecia kategoria wiekowa
- uczniowie V i VI klas SP
Czwarta kategoria wiekowa
- uczniowie VII-VIII klas SP
Piąta kategoria wiekowa
- szkoły ponadgimnazjalne
Szósta kategoria wiekowa
- seniorzy
1 pętla mała = 300 m
1 pętla duża = 770

dziewczęta
chłopcy

dystans 300 m. /1 pętla mała/
dystans 300 m /1 pętla mała/

dziewczęta
chłopcy

dystans 660 m /2 pętle małe/
dystans 660 m /2 pętle małe/

dziewczęta
chłopcy

dystans 660 m /2 pętle małe/
dystans 1130 m /1 p.mała + 1 duża/

dziewczęta
chłopcy

dystans 1130 m /1 p.mała + 1 duża/
dystans 1600 m /2 pętle duże/

dziewczęta
chłopcy

dystans 1600 m /2 pętle duże/
dystans 2430 m /3 pętle duże/

panie
panowie

dystans 2430 m /3 pętle duże/
dystans 4090 m /5 pętli dużych/

2 pętle małe = 660m (300 + 360 m)
2 pętle duże = 1600 m (770 + 830 m)

Trasa biegowa, o nawierzchni gruntowej, została wyznaczona przy leśniczówce Sarni Dwór.
Klasyfikacje indywidualne prowadzone będą oddzielnie dla dziewcząt i chłopców według
kategorii wiekowych /dystansów/. Podobny system będzie obowiązywać przy podziale nagród
rzeczowych.
Uwaga ! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy.

II. Zgłoszenia, miejsce zbiórki

(UWAGA ZMIANY)

1. Sekretariat imprezy znajdować się będzie przy leśniczówce Sarni Dwór i czynny będzie od godz. 9.00.
2.

Karty zgłoszeniowe (listy startujących) należy dostarczyć do
Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 września 2019r. (poniedziałek) na adres e-mail
gok@somonino.pl

3. Karty zgłoszeniowe (listy startujących) należy przygotować oddzielnie dla dziewcząt i chłopców dla
każdej kategorii wiekowej– wzory w załączeniu).

4. Karty zgłoszeniowe (listy startujących) powinny posiadać klauzulę lekarza z aktualną datą oraz
pieczątką i podpisem, powinny być także podpisane przez dyrektora szkoły i nauczyciela
wychowania fizycznego odpowiedzialnego za udział ekipy szkolnej w tej imprezie oraz podpisaną
klauzulę RODO.

5. W załączeniu przesyłamy indywidualne kartki dla poszczególnych zawodników, które należy
wypełnić przed startem, a oddać sędziemu po przebiegnięciu mety – prosimy o zabranie ich ze sobą
w dniu zawodów.

6. Miejscem zbiórki wszystkich ekip jest plac przy leśniczówce Sarni Dwór. Organizator nie zapewnia
szatni.

III. Nagrody, upominki, wyróżnienia
Zwycięzcy poszczególnych biegów (I miejsca) otrzymują puchary oraz pamiątkowe dyplomy i
nagrodę rzeczową. Pozostali zawodnicy, według następującego podziału:
II – III miejsce – upominki + dyplomy
IV - VI miejsce – dyplomy.
Podział dyplomów i nagród dla zwycięzców szóstej kategorii wiekowej organizatorzy ustalają w
dniu imprezy uzależniając to od liczby uczestników.

IV. Punktacja drużynowa
Dla szkoły, która uzyska największą ilość punktów (miejsca I – III) przyznane zostaną dyplomy
i puchary okolicznościowe, zaś dla szkół, które w punktacji końcowej zajmą miejsca od IV do VI
przyznane zostaną dyplomy. Punkty zostaną przyznane w sposób następujący (oddzielnie klasyfikacja
szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i podstawowych):
I miejsce

16 pkt.

VII miejsce

6 pkt.

II miejsce

13 pkt.

VIII miejsce

5 pkt.

III miejsce

11 pkt.

IX miejsce

4 pkt.

IV miejsce

9 pkt.

X miejsce

3 pkt.

V miejsce

8 pkt.

XI miejsce

2 pkt.

VI miejsce

7 pkt.

XII miejsce

1 pkt.

V. Pozostałe informacje

1. Organizator nie zapewnia posiłków i nie zwraca kosztów dojazdu.
2. Organizator nie zabezpiecza miejsc, w których zawodnicy składować będą osobistą odzież
i inne ekwipunki.
3. Impreza jest dodatkowo ubezpieczona od ewentualnych nieszczęśliwych wypadków.
Organizator zapewnia obsadę punktu medycznego w pobliżu startu i mety.
4. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku niesprzyjających warunków
atmosferycznych program minutowy może ulec zmianie (opóźnieniu).
5. Sędziego głównego i sędziów pomocniczych zapewnia organizator. Trasę biegu zabezpieczają
strażacy – ochotnicy z OSP Somonino oraz wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Somoninie.
6. Organizatorem XXIV Powiatowych Biegów „BRZEGAMI RADUNI” jest Gminny Ośrodek
Kultury w Somoninie oraz Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska” z funduszy Starostwa
Powiatowego w Kartuzach, Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku, Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Patronat prasowy powierzono lokalnej prasie.
7. Kontakt: tel. (58) 684 11 26 GOK Somonino (w godz. 8.00 - 18.00)
e-mail: gok@somonino.pl
Uprzejmie prosimy Panią Dyrektor - Pana Dyrektora o okazanie daleko idącej pomocy
nauczycielom szkoły, którym powierzono przygotowanie ekipy do udziału w biegach.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 16. IX. 2019 r.
Dziękujemy !
Somonino, dnia 14.08.2019r.

Dojazd do miejsca imprezy (plan sytuacyjny)

EGIERTOWO

WO
ŻUKO

SARNI DWÓR

SOMONINO

CHMIELNO

KARTUZY

Proszę o sporządzenie listy dla każdej kategorii wiekowej, tj. dla klas I – II; III – IV; V – VI; VII - VIII; ponadgimnazjalne
z podziałem na płeć (osobno dla chłopców i osobno dla dziewcząt). Tak sporządzone listy znacznie usprawnią pracę sekretariatu
i zaoszczędzą czas oczekiwania na rozpoczęcie biegów.

(Pieczątka szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIOWA
dziewczęta/chłopcy*
kategoria klas .....................

Nazwisko, imię, klasa
1. .............................................................................
2. ..............................................................................
3. …..........................................................

.................................................
/czytelny podpis opiekuna/

...........................................................................
/zgoda medyczna na udział ucznia w biegach/

......................................................
Miejscowość, dnia

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych / budowania pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie reprezentowany
przez Dyrektora z siedzibą w Somoninie
2.

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –e-mail: iod@somonino.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora

6.

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
uczestnictwa w zawodach

