
Wstępny Regulamin Biegu Nowowiejskiego 

I. ORGANIZATOR 

 

Organizatorem imprezy Biegu Nowowiejskiego, zwanej dalej Biegiem, jest Urząd Miejski w 

Barczewie 

II. CEL 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Upowszechnianie idei wolontariatu. 

4. Profilaktyka uzależnień. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Termin biegu: 29 czerwca 2019r. 

Miejsce: Barczewo 

Start: Salon Feliksa Nowowiejskiego  

Meta: Staw młyński w Barczewie 

Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.barczewo.pl w 

zakładce Bieg Nowowiejskiego.  

 

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. W Biegu może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Barczewo, który wypełni 

formularz rejestrowy i przekaże prawidłowo wypełniony w wersji elektronicznej na adres 

mailowy sport@barczewo.pl lub przyniesie osobiście do Biura zawodów, które znajduje 

się w Wydziale Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego w Barczewie, pokoju nr 1B. 

Wypełnienie formularza rejestrowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

2. Wypełnione formularze rejestrowe można składać do dnia 20 czerwca 2019r. Po tym 

terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem 

dostępności miejsc. 

3. W biegach obowiązuje łączny limit 200 nadanych numerów startowych, przy czym o 

nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania zgłoszeń. 

4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą stawić się w Biurze zawodów przebranym 

za wybraną postać historyczną związaną z Warmią:  

o 29 czerwca (sobota) w godzinach 15.00 – 15.50; 

5. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi 

numer startowy. 

6. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w 

Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

http://www.barczewo.pl/
mailto:sport@barczewo.pl


7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub 

Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica 

lub prawnego opiekuna. 

8. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie 

podpisanego oświadczenia tej osoby oraz zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy 

przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. 

Formularz będzie do pobrania ze strony Barczewo.pl 

  

V. NAGRODY 

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród  

  

VI. OŚWIADCZENIE 

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. 

Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy 

medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w 

bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu 

organizatora.  

2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o 

charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną 

odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do 

przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu 

oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z 

udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

3. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są 

ostateczne i nieodwołalne. 

4. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 

mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

  

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. 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 Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 

11-010 Barczewo zwany dalej „Administratorem”). 



2. 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). 

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Urząd Miejski w Barczewie, 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 

Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z 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 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). 

6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom 

za pomocą e-maili oraz informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz 

innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa 

się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu). 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Kontakt do organizatora - ……. tel. ….,  



2. Stanowisko wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla 

wszystkich uczestników. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub 

uczestnictwem w biegu. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie. 

7. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia 

imprezy pt. Bieg Nowowiejskiego. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu 

w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w 

Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany 

zostanie w formularzu zgłoszeniowym. 

10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu. 

 


