REGULAMIN KLASYFIKACJI
Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019
I. GŁÓWNY ORGANIZATOR
Powiat Kaliski
II. WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Gmina Koźminek
2. Gmina Ceków-Kolonia
3. Gmina i Miasto Stawiszyn
4. Gmina Opatówek
5. Pałac Tłokinia
6. KTS Supermaraton Kalisz
III. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu
Kaliskiego.
3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
4. Promocja Powiatu Kaliskiego, w tym walorów krajobrazowych i turystycznych regionu.
IV. TERMIN I MIEJSCE
Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019 składa się z 4 biegów:
1. XXIX BIEGI ULICZNE WIOSNA CEKOWSKA 2019
Dystans: 5 km – BIEG GŁÓWNY
Termin: 27 kwietnia 2019 r.

Start: Publiczne Przedszkole w Cekowie Kolonii
2. II BIEG STAWISZYN 5-10-15
Dystans: ok. 15 km - BIEG GŁÓWNY
Termin: 26 maja 2019 r.
Start: Teren rekreacyjny w Stawiszynie (Stary Kiączyn)
3. I BIEG CHRYSTOWSKICH
Dystans: ok. 10 km - BIEG GŁÓWNY
Termin: 9 czerwca 2019 r.
Start: Pałac Tłokinia, ul. Kościelna 46, Tłokinia Kościelna (gmina Opatówek)
4. IV CROSS PÓŁMARATON MUROWANIEC BASTER-RUN 2019
Dystans: ok. 21 km – BIEG GŁÓWNY
Termin: 31 sierpnia 2019 r.
Start: Teren wokół Zalewu Murowaniec w Gminie Koźminek
V. POMIAR CZASU
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez firmę FOXTER GROUP Sp. z o.o. z
siedzibą w Pniewach przy ul. Cichej 8, obsługującej platformę Foxter Sport.
VI. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE GRAND PRIX
1. Dekoracja zawodników odbędzie się po finałowym biegu w Murowańcu, gdzie zostaną
nagrodzeni zawodnicy, którzy wzięli udział we wszystkich 4 biegach wskazanych w dziale IV
regulaminu.
2. Klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie sumy czasów osiągniętych w 4
biegach danego zawodnika. W przypadku uzyskania przez zawodników takich samych
wyników w całym Grand Prix wygrywa ten, który osiągnie lepszy czas w ostatnim biegu
w Murowańcu.
3. W klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie OPEN oraz
kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn.
4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia):
K (generalna kobiet) OPEN
K 16 (16-29 lat)
K 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat)
K 50 (50-59 lat)

K 60 (60-69 lat)
K 70 (70 lat i więcej)
5. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia):
M (generalna mężczyzn) OPEN
M 16 (16-29 lat)
M 30 (30-39 lat)
M 40 (40-49 lat)
M 50 (50-59 lat)
M 60 (60-69 lat)
M 70 (70 lat i więcej)
VII. NAGRODY ZA CYKL GRAND PRIX
1. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach generalnych
OPEN otrzymają pamiątkowe statuetki lub nagrody rzeczowe od sponsorów.
2. Trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki w kategoriach wiekowych
otrzymają pamiątkowe statuetki lub nagrody rzeczowe od sponsorów.
3. Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą dekorowani
w kategoriach wiekowych.
4. Zawodnicy startujący w Grand Prix otrzymają medal składający się z 4 części. Po każdym
biegu każdy zawodnik biorący w nim udział otrzymuje jedną część medalu. Po ostatnim
biegu, przy założeniu, że zawodnik wziął udział w każdym biegu Grand Prix, medal zostanie
skompletowany tworząc całość przedstawiającą herb Powiatu Kaliskiego.
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem klasyfikowania w Grand Prix jest wzięcie udziału w każdym z 4 biegów
głównych, wymienionych w dziale IV niniejszego regulaminu.
2. Warunki uczestnictwa określają regulaminy poszczególnych biegów.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Kaliszu, pl. Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. 62 5014301, email:
starosta@powiat.kalisz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo
kontaktować się poprzez email: iod@powiat.kalisz.pl lub pod nr tel. 62 5014207 .
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 lit. e rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm., dalej jako:
RODO) w związku z realizacją Klasyfikacji Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
klasyfikacji, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane we współpracy z innymi podmiotami, jedynie
w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji oraz w celu promocji wydarzenia w
mediach, witrynach internetowych, w tym na portalach społecznościowych.
6. W związku z przekazaniem swoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. sprostowania danych,
c. przenoszenia danych,
d. usunięcia danych,
e. ograniczenia przetwarzania danych,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
h. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu
wzięcia udziału w Klasyfikacji Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019.
X. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Foxter
-Sport.
Link do strony obsługującej zapisy: https://www.foxter-sport.pl/
2. Wpisowe będzie określone w regulaminach poszczególnych biegów.
XI. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki Grand Prix będą zamieszczone na stronach internetowych Foxter - Sport
po zakończeniu ostatniego biegu, tj. IV CROSS PÓŁMARATONU MUROWANIEC BASTER-RUN
2019, który odbędzie się 31 sierpnia 2019 r.

Link do strony obsługującej klasyfikację Grand Prix: https://www.foxter-sport.pl/
oraz http://www.powiat.kalisz.pl/

Na wskazanych stronach będą podawane następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość,
kategoria wiekowa, czasy uzyskane w poszczególnych biegach, łączny czas uzyskany we
wszystkich biegach oraz - jeśli biegacz poda tę informację w formularzu zgłoszeniowym nazwa reprezentowanego klubu.
XII. UWAGI KOŃCOWE
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność lub prawnego opiekuna i ponosi
związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami,
możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód
i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie
opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,
startując w nich na własną odpowiedzialność.

