
REGULAMIN BIEGU COMMANDO SZARAK 

Szarki, 30.09.2018r. 

I. CELE IMPREZY 

Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego 

mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia: 

1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej; 

2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy; 

3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą. 

 

II. ORGANIZATORZY 

1. Sołtys i Rada Sołecka wsi Szarki 

2. Stowarzyszenie Dorzecze Szarki 

III. CHARAKTERYSTYKA BIEGU 

Bieg COMMANDO SZARAK to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której 

pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie 

znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność psychiczną 

uczestników. 

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

1. Impreza odbędzie się dnia 30.09.2018r. przy Świetlicy Wiejskiej w Szarkach, start biegu o 

godz. 12:00 wg mapy biegu. Szczegółowy program zawodów zostanie udostępniony na 

stronie biegu na facebooku: Bieg Z Szarakiem max. 7 dni przed imprezą. 

2. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w biegu 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym 

Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony w formie mailowej, nie później niż 24 godziny 

przed rozpoczęciem biegu. 



Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora 

dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika 

w stosunku do Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim 

przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny 

bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator 

poinformuje Uczestników w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inny bieg lub 

zwrotu wniesionych opłat.  

V. PRZESZKODY 

Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód: 

a) naturalne, takie jak m.in. bagna, rzeki, wzniesienia, drzewa, itp. 

b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, zasieki, itp. 

Szczegółowy opis pokonywania przeszkód zostanie upubliczniony na stronie biegu na 

facebooku: Bieg Z Szarakiem max. 7 dni przed zawodami. 

VI. UCZESTNICTWO 

1. W imprezie mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. 

a) GRUPY: 6 osób zrzeszonych pod jedną nazwą (np. kluby sportowe, zakłady pracy, 

służby mundurowe, itp.) biegnących na jednym dystansie. 

2. Prawo startu w biegu COMMANDO SZARAK mają również osoby, które najpóźniej w 

dniu rozpoczęcia biegu ukończą 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy 

w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego 

Uczestnika. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Warunkiem udziału w imprezie jest: 

a) Zgłoszenie do biegu; 

b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu; 



c) Akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać 

m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia; 

d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w 

formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej; 

e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych  

Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 6 poniżej. 

5. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 4 lit. c-e, stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w 

następujących formach: 

lwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 

dowolnej formie, 

gzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w 

zakresie jego udziału w imprezie, 

 

 

 oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 

nach internetowych, plakatach i bilbordach, 

 

udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów. 

7. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom 

biegu sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w 

zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.  



VII. ZASADY ZAPISÓW 

1. Limit uczestników wynosi 250 biegaczy. 

2. Wypełnienie formularza elektronicznego na stronie: www.maratonczykpomiarczasu.pl  

3. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 14 dnia 

przed dniem, w którym odbędzie się bieg. 

4. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy 

czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają 

zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Nie ma możliwości zapisania się w dniu biegu. 

VIII. OPŁATA STARTOWA 

 do 31.08.2018r. 01-16.09.2018r. 

3 km  49 zł/os. 59 zł/os. 

5 km  59 zł/os. 69 zł/os. 

 

Płatna na konto Stowarzyszenia Dorzecze Szarki nr: 14 9058 0000 0000 0001 1891 0001 w 

tytule proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika – „opłata wpisowa”. 

Warunkiem znalezienia się na liście startowej jest uiszczenie opłaty startowej na konto 

Stowarzyszenia Dorzecze Szarki. 

IX. ŚWIADCZENIA 

Każdy z Uczestników otrzymuje: 

a) prawo wzięcia udziału w biegu; 

b) zestaw startowy (koszulka, napój izotoniczny, owoc, poczęstunek) 

c) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal), przy czym otrzymuje go 

tylko Uczestnik, który dotrze do mety; warunkiem otrzymania nie jest pokonanie wszystkich 

przeszkód; 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


d) napój - woda; 

e) podstawową opiekę medyczną; 

 

X. KLASYFIKACJE 

1. Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach: 

a) Kobiety – miejsca I-III dla najszybszych kobiet dla dystansów 3 km i 5 km 

b) Mężczyźni – miejsca I-III dla najszybszych mężczyzn dla dystansów 3 km i 5 km 

c) Grupy - miejsca I-III dla najszybszych grup dla dystansów 3 km i 5 km (średnia czasu 

wszystkich osób reprezentujących daną grupę) 

2. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie z 

informacjami zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej poświęconej biegowi. 

XI. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w  

trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy 

medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem. 

2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, 

zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne 

mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za 

powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. 

Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy 

zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego 

ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie. 

4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w butach 

kolcach lub butach z kolcami. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który 

znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w 

stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu 



jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, 

przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. 

 

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie 

Dorzecze Szarki, z siedzibą w Szarkach 27, 64-300 Nowy Tomyśl.  

2. Udostępnione dane osobowe uczestników imprezy pn. COMMANDO SZARAK 

przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 

Rozporządzeniem 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 (zwanym 

dalej RODO), w celu: 

2.1. przeprowadzenia imprezy pn. COMMANDO SZARAK tj.: 

a) rejestracji uczestnika, 

b) przypisania do odpowiedniej kategorii, 

c) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez 

ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, przez konferansjera na mecie biegu oraz w 

trakcie wręczenia nagród 

d) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria, płeć, 

klub, bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej fb: Bieg Z Szarakiem 

e) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, 

rok urodzenia w Biurze Zawodów, 

f) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnego 

ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego 

uczestnikowi pakietu startowego, 

g) przyznania i wydania nagród, 

h) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora, 



3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2 

jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 

4. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez 

uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona 

zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może 

zostać wycofana w następujący sposób: 

a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby 

Administratora Danych Osobowych, 

b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów. 

5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora danych osobowych 

przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. 

Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych 

dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności 

archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody. 

6. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują 

następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych 

Osobowych: 

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); 



g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

wzięcia udziału w imprezie pn. COMMANDO SZARAK 

 


