
 

 

 2. WIGILIJNY BIEG CHARYTATYWNY  

  
 
1. CELE IMPREZY:   
- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu  
- Zbiórka pieniędzy na wsparcie leczenia Wiktorka Ratajczaka 
- Promocja Miasta Luboń 
- Popularyzacja terenów Nadleśnictwa Babki tzw. Lasku Majońskiego w Luboniu 

2. ORGANIZATOR: 

 Ronin Running  Adam Chudzicki NIP 7772953554,   
Luboń 62-030 ul. Dojazdowa 24.  
Kontakt do organizatora: wigilijnybieg@gmail.com  
Informacje o zbiórce: www.siepomaga.pl/wiktorek-ratajczak 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

Zawody odbędą się w sobotę 10 grudnia  2022 r. na terenach Lasku 
Majońskiego w Luboniu.  Trasa biegu ma charakter przełajowy.  
  

4. HARMONOGRAM, PRZEDZIAŁY WIEKOWE i DYSTANSE:  
BIEGI DLA DZIECI: 
 

10:30 - start 200 m - dziewczynki i chłopcy w wieku 3-5 lat (roczniki 2019-2017) 
10:45 - start 400 m - dziewczynki i chłopcy w wieku 6-7 lat (roczniki 2016-2015)  
11:00 start 400 m - dziewczynki i chłopcy w wieku 8-9 lat (roczniki 2014-2013)  
11:15 start 800 m - dziewczynki i chłopcy w wieku 10-11 lat (roczniki 2012-
2011)  i 12-13 lat (roczniki 2010-2009) i 14-15 lat (roczniki 2008-2007) 
  
Klasyfikacja odbywa się z podziałem na płeć oraz kategorie wiekową.  
 

Dystans  ok. 5km -  początek o  godz. 12:00 . Bieg oraz marsz Nordic Walking 
Łączny limit uczestników w obu biegach dla dzieci i dorosłych wynosi 250 osób. 
 
 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA, OPŁATY, PAKIET STARTOWY:  
- Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy Cmentarzu w Luboniu (ul. Armii 
Poznań 51B). Przed biegiem  należy odebrać pakiet startowy minimum 20min 



 

 

przed rozpoczęciem swojego biegu. Biuro zawodów będzie otwarte od godziny 
9:45 

- Dzieci, zgłaszają rodzice lub opiekunowie - wypełniając formularz 
zgłoszeniowy. 
 - Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, z wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym i wniesioną opłatą startową.  

-  Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia udziału 
jego dziecka na własną odpowiedzialność. Podpis jest jednoznaczny z 
akceptacją regulaminu.  

- O przynależności do kategorii wiekowej decyduję rok urodzenia. Biegi dzieci w 
zależności od frekwencji mogę zostać podzielone wg płci. W przypadku 
wspólnego biegu dziewczyn i chłopców klasyfikacja odbywa się z zachowaniem 
podziału na płeć dla pierwszej trójki na mecie. Nagrodzone zostaną pierwsze 3 
osoby w danym dystansie. Dekoracja nagrodzonych w danym biegu odbędzie 
się bezpośrednio po jego zakończeniu. 

- Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zwrotnych mocowanych 
w bucie.  
- Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego i chipa  

- Warunkiem sklasyfikowania jest samodzielne pokonanie trasy.  

- Na dystansie 200m dopuszcza się start rodzica z dzieckiem z zastrzeżeniem że 
w takiej sytuacji, na starcie biegu należy się ustawić w drugiej linii umożliwiając 
dzieciom startującym bez opieki rodzica rywalizację. Dzieci startujące razem z 
rodzicami nie będą nagradzane w klasyfikacji generalnej. 

- Zapisy przyjmowane są na stronie: www.maratonczykpomiarczasu.pl  
 
 

Opłata startowa od 3 października 2022 r. do środy 7 grudnia 2022 r. wynosi 
Biegi dla dzieci 
-27 zł (5 zł na cel charytatywny) lub 37 zł (15 zł na cel charytatywny) 
Bieg i marsz NW na 5km  
 -50 zł (5 zł na cel charytatywny) lub 60 zł (15 zł na cel charytatywny)  
Podczas zgłoszenia uczestnik sam wybiera jaką kwotę chce przeznaczyć na cel 
wsparcie leczenia Wiktora Ratajczaka.  
 

W pakiecie startowym każdy uczestnik otrzymuje: 
 - numer startowy  

-  drewniany medal na mecie po ukończeniu biegu 
 - posiłek regeneracyjny oraz herbatę po biegu 

 



 

 

 
6. NAGRODY: 
 
Biegi dla dzieci: 
 - dla najlepszych 3 osób pamiątkowe medale, 
Bieg na 5km 
- dla 3 najszybszych kobiet  i 3 najszybszych mężczyzn w kategorii OPEN 
pamiątkowe statuetki 
- najlepsi mieszkańcy Lubonia -  pierwsza kobieta i  pierwszych mężczyzna 
pamiątkowe statuetki 
- najlepsi uczestnicy marszu Nordic Walking Lubonia -  pierwsza kobieta i  
pierwszy mężczyzna pamiątkowe statuetki 
- najlepsi  3 uczestnicy z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Poznaniu pamiątkowe statuetki 

- najlepsza drużyna w biegu na 5km- 3 pierwsze miejsca pamiątkowe statuetki  
( zespół składa się z 4 osób, o klasyfikacji decyduje suma czasów- wygrywa 
zespół który uzyska najniższy łączny czas) 
- najlepsza drużyna w marszu NW na 5km- 3 pierwsze miejsca pamiątkowe 
statuetki ( zespół składa się z 4 osób, o klasyfikacji decyduje suma czasów- 
wygrywa zespół, który uzyska najniższy łączny czas) 
Nagrody w kategorii OPEN, nie dublują się z kategorią mieszkaniec Lubonia. 

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) jest Ronin Running  
Adam Chudzicki NIP 7772953554, Luboń 62-030 ul. Dojazdowa 24.  (zwany 
dalej „Administratorem”).  
Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest 
dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie 
danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).  



 

 

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Ronin 
Running  Adam Chudzicki NIP 7772953554,  Luboń 62-030 ul. Dojazdowa 24.
  

w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację 
wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, 
gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - 
reklamowych wydawanych przez Ronin Running  Adam Chudzicki NIP 
7772953554, Luboń 62-030 ul. Dojazdowa 24.  

Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie 
danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie 
fotografii lub zapisu video.  

Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym 
podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które 
realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i 
przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.  

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 
Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od 
dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). Dane te są szczególnie chronione i 
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych  
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Odbierając pakiet startowy uczestnik jest zobowiązany do podpisania, a 
następnie respektowania regulaminu imprezy  
- Biegi odbędą się bez względu na pogodę  
- W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany 
- Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie fanpagu 

zawodów na Facebooku , oraz na stronie  www.maratonczykpomiarczas u.pl 
- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, 

wypowiedzi uczestników do celów marketingowych  



 

 

- Organizator zapewnia depozyt oraz przebieralnie w namiocie plenerowy  
- Protesty należy składać w przeciągu godziny od zakończenia biegu  
- W zawodach nie mogę brać udziału zawodnicy bądź zawodniczki obywający 
karę zawieszenia/dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących 
- Organizator nie zapewnia uczestnikom  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 , a także uczestnictwem w biegu 
- Uczestnikom zaleca się, jeżeli uznają za konieczne, zakup stosownego 
ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej  
- Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje 

Dyrektorowi biegu. 

 Adam Chudzicki 
Organizator  Wigilijny Bieg Charytatywny 


