
Regulamin
Bestseller Goleniów Athletics Park 2019

1. Organizator:
Gmina i miasto Goleniów.

rodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.
UKS Barnim Goleniów.

2. Termin i miejsce:
26. 06. 2019r. ( roda).
stadion miejski OSiR, ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów.
17.00 zawody dla dzieci i biegaczy amatorów.
18.00 ceremonia otwarcia mityngu Goleniów Athletics Park.
18.15 konkurencje g ówne mityngu.

3. Planowane konkurencje:
Kobiety: 100m, 400m, 800m, 5000m, 400m pp ., kula, m ot,

czy ni: 100m, 400m, 800m, 3000m, 400m pp ., kula, skok w dal,

zawody dla szkó  gminy Goleniów i biegaczy amatorów:
mistrzostwa Goleniowa amatorów w biegu na 1 mil  kobiet;
sztafeta przedszkolaków 8x50m (2012-2013 / 4 dziewczynki+4 ch opców);
mistrzostwa Goleniowa amatorów w biegu na 3000m m czyzn;
sztafeta mieszana 2x2x400m – pracowników zak adów Parku.

4. Warunki uczestnictwa:
Zawodnicy zaproszeni przez Organizatora.
Zawodnicy posiadaj cy minimum klas  mistrzowsk , po uzyskaniu zgody
organizatora.
Zawodnicy posiadaj cy minimum klas  mistrzowsk , mog  zg asza  ch  udzia u w
mityngu do dnia 20.06.2019r., do godziny 20.00, na adres mailowy:

jacek@osir.goleniow.pl

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zg osze  mailowych, wyboru osób
startuj cych i liczby zawodników/czek w danej konkurencji oraz liczby rozgrywanych
konkurencji. Zawodnicy, którzy sami zg osz  mailowo ch  startu w zawodach, dostan  mailem
zwrotnym potwierdzenie o zakwalifikowaniu do startu w danej konkurencji. Brak maila
zwrotnego do dnia 22.06.2019 oznacza nie zakwalifikowanie zawodnika do startu.
Listy zawodników zakwalifikowanych do zawodów og oszone b  w dniu 25.06.2019r. na
stronie mityngu GAP  i  Domtel.

5. Zasady finansowania:
Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.
Koszty uczestnictwa zaproszonych zawodników pokrywa Organizator.
Koszty uczestnictwa pozosta ych zawodników pokrywaj  kluby lub sami zawodnicy.



Op ata startowa 50z , p atna podczas weryfikacji. Nie dotyczy zawodników
zaproszonych przez Organizatora.

6. Nagrody:
Nagrody finansowe w g ównych konkurencjach mityngu otrzymuje 3 pierwszych
zawodników.
Wysoko  nagród finansowych w poszczególnych konkurencjach Organizator og osi
w pó niejszym terminie.
Wszystkie nagrody finansowe zostan  wyp acone gotówk  lub przelane na wskazane
przez zawodnika konto, najpó niej dzie  po zako czeniu zawodów.
Warunkiem wyp aty nagrody jest prawid owo wype niony formularz podatkowy do
wyp aty nagrody finansowej, który zawodnik otrzyma i wype nia w biurze zawodów.
Zawiera on wszystkie niezb dne informacje do wyp aty nagrody.
Wyp acona nagroda zostanie pomniejszona o nale ny podatek;
Organizator zastrzega sobie prawo, do wyp acenia dodatkowych nagród uczestnikom
BGAP 2019, nie uj tych w regulaminie.
W zawodach dla dzieci i biegaczy amatorów nagrody rzeczowe, za zaj cie miejsc I-
III.

7. Biuro zawodów:
Sekretariat OSiR w Goleniowie, ul. Sportowa 25.
Biuro czynne w dniu 25.06.2019r. od godziny 8.00 do 20.00 oraz w dniu 26.06.2019
od godziny 8.00 do zako czenia zawodów.
Weryfikacja zawodników w dniu 25.06.2019 w holu hotelu JF Duet, ul. Maszewska
19, 72-100 Goleniów, w godzinach 18.00 – 22.00 oraz w dniu zawodów 26.06.2019
od godziny 9.00 do 12.00. Od godziny 15.00 weryfikacja w biurze zawodów na
stadionie miejskim OSiR.

8. Noclegi:
Organizator zapewnia noclegi i wy ywienie od dnia 25.06.2019r.  (kolacja), w dniu
26.06.2019 ( niadanie, obiad, kolacja), oraz w dniu 27.06.2019 ( niadanie) tylko
zawodnikom zaproszonym.
Pozostali zawodnicy zamówienia na noclegi i wy ywienie (z podzia em na kobiety i

czyzn) powinni  przesy  na adres e- mail Organizatora: osir@osir.goleniow.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2019r. Noclegi w terminie: 25/26 czerwca oraz
26/27 czerwca. Op aty i skierowania na noclegi i wy ywienie w biurze zawodów przy
weryfikacji;

9. Szatnie:
Szatnie dla zawodników znajduj  si  w hali OSiR przy ul. C.K. Norwida 1 (na przeciwko stadionu)
oraz w budynku OSiR na stadionie.

10. Treningi na stadionie:
W dniu 25.06.2019 w godzinach 10.00 – 21.00 oraz w dniu 26.06.2019 w godzinach 10.00 – 14.00.

11. Inne:
Zawodnicy startuj  w numerach startowych przydzielonych przez Organizatora.
Do dekoracji zawodnicy wychodz  zgodnie z planem dekoracji, który zostanie
przedstawiony w dniu zawodów z numerem startowym przyznanym przez
Organizatora i przypi tym na klatce piersiowej. Jest to warunkiem otrzymania
nagrody.



Udzia  w GAP’2019 w dniu 26.06.2019 jest jednoznaczny, z wyra eniem zgody na
wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materia ach promocyjnych
Sponsorów i Organizatora.
Zawody odb  si  zgodnie z przepisami: IAAF, EA, PZLA.
Wszyscy startuj cy w GAP’2019 zawodnicy, powinni posiada  aktualne badania
lekarskie i startuj  na w asn  odpowiedzialno .
Obowi zek ubezpieczenia NNW zawodników spoczywa na zawodniku lub na Klubie,
który reprezentuj .
Przed ka  konkurencj  biegow  zbiórka na bramce s dziowskiej 20’ przed startem,
przed konkurencjami technicznymi zbiórka 30’ przed startem.
Wszystkie sprawy sporne i organizacyjne nie obj te regulaminem rozstrzyga Dyrektor
GAP 2019.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje si , e:
administratorem danych osobowych uczniów jest O rodek Sportu i Rekreacji ul.
Sportowa 25, 72-100 Goleniów
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl Telefon:
579 979 237,
dane osobowe przetwarzane b  w celu realizacji zada  zwi zanych z
przeprowadzeniem i udokumentowaniem zawodów, wy onieniem zwyci zców,
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f
ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
dane osobowe przechowywane b  przez okres 1 roku od zako czenia  i rozliczenia
zawodów;
ka dy uczestnik posiada prawo do dost pu do tre ci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni cia  zgody w
dowolnym momencie bez wp ywu na zgodno  z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed cofni ciem;
uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, i
przetwarzanie danych osobowych dotycz cych uczestnika narusza przepisy
ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;
podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak e uczestnik
jest zobowi zany do ich podania, a konsekwencj  niepodania danych osobowych

dzie niemo liwo  uczestniczenia w biegach.
2) Uczestnik bior c udzia  w zawodach jednocze nie udziela organizatorowi niewy cznej i

nieograniczonej terytorialnie zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
nast puj cych polach eksploatacji:

Utrwalanie i zwielokrotnienie jak kolwiek znan  technik  oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie.
Udost pnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na
której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub
oficjalnego partnera w zakresie jego udzia u w biegach.
Wprowadzenie do pami ci komputera i do sieci multimedialnej.
Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
Publiczne wystawienie, wy wietlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a
tak e publiczne udost pnianie w taki sposób, aby ka dy móg  mie  do niego dost p
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i



bilbordach.
Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
Publikowanie zdj  uczestnika z udzia u w zawodach w postaci zdj  ze stadionu.

13. Kontakt:
OSiR w Goleniowie:   - 72-100 Goleniów, ul. Sportowa 25.
                                     - e-mail: osir@osir.goleniow.pl
                                     - tel. +48914182104
                                     - tel. kom. +48601772170 (Jacek Kostrzeba)


