
Regulamin Biegu  

Przekaż Miłość kilometrami 

Przemęt, 16 czerwca 2019 

 

1. CEL 

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, podnoszenia sprawności fizycznej 

oraz profilaktyki zdrowotnej, 

- integracja społeczności sportowej, 

- wsparcie rehabilitacji dla dzieci z terenu Gminy Przemęt. 

2. ORGANIZATOR 

Zespół Szkół w Przemęcie 

3. PARTNERZY 

Urząd Gminy w Przemęcie 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie 

4. PATRONAT 

Wójt Gminy Przemęt 

Dyrektor GCKiB w Przemęcie 

5. TERMIN I MIEJSCE 

16 czerwca 2019 r. (niedziela), godz. 11:00, start i meta: sala GCKiB w Przemęcie, ul. 

Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt 

6. TRASA BIEGU 

Trasa 5 km, jedna pętla ulicami Przemętu (trasa nie posiada atestu PZLA). 

Przewidziany czas ukończenia biegu 50 minut. 

7. KLASYFIKACJA 

a. Open kobiet i mężczyzn  

b. Nordic Walking na dystansie 5 km 

c. Najszybszy zawodnik Gminy Przemęt 

d. Najszybsza zawodniczka Gminy Przemęt 

 

8. NAGRODY  I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 

- puchary w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 

- puchary w kategorii Nordic Walking kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 

- puchary dla najszybszego zawodnika i najszybszej zawodniczki Gminy Przemęt 



Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal 

Po biegu organizator zapewnia posiłek i wodę. 

Organizatorzy zapewniają przebieralnie i toalety 

9. ZGŁOSZENIA DO BIEGU 

a. Rejestracja do biegu bezpośrednio na stronie internetowej:  

b. Organizator wprowadza limit 300 uczestników. Termin zapisów mija 

07.06.2019 roku lub w momencie osiągnięcia liczby 300 zawodników.  

 

10. POMIAR CZASU 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom biegu i rajdu NW elektroniczny pomiar czasu. Każdy 

zawodnik otrzyma wynik, jaki uzyskał poprzez wiadomość sms na podany nr telefonu w 

panelu zapisów. Wyniki biegu będą dostępne po zakończeniu na stronach organizatorów. 

 

11. WPISOWE 

a. 30 zł od uczestnika 

15 zł – koszt organizacji biegu 

15 zł – kwota przekazana na cel charytatywny – rehabilitację dwójki dzieci z terenu Gminy 

Przemęt 

 

b. Opłata startowa za udział w biegu dokonywana jest w dniu biegu  w biurze 

zawodów i jest darowizną na rzecz I Przemęckiego Biegu Charytatywnego 

 

c. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów. 

 

d. Biuro zawodów będzie czynne w dniu biegu od 8.30 do 10.30 

 

e. Nie przewiduje się żadnych zwolnień z opłaty startowej 

 

 

12. DODATKOWA DAROWIZNA 

Uczestnicy biegu będą  mogli wpłacić dobrowolną kwotę dodatkową jako darowiznę na cel 

biegu. O wysokości darowizny dodatkowej decyduje uczestnik. 

 

13. UCZESTNICTWO 

a. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze 

zawodów. 

b. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy zweryfikowali swoje dane w 

biurze zawodów. 



c. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ubezpiecza 

się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, co 

potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w 

biegu. 

d. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zdjęcia 

wykorzystane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach 

reklamowych biegu. 

e. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i 

zobowiązany jest do jego przestrzegania.  

f. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

g. Uczestnikiem biegu może być osoba, która ukończyła 16 lat – osoby, które nie 

ukończyły 18 lat muszą mieć zgodę pisemną rodziców na udział w biegu. 

 

14. KONTAKT 

Dyrektor I Przemęckiego Biegu Charytatywnego – Michał Husiar, tel. 505-146-255 

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

a. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, 

b. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione bez opieki, 

c. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

16.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Maratończyk Pomiar Czasu.  

2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez 

okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia 

zwycięzców i odbioru nagród.  

3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi 

przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi 

obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.  

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników biegu stanowi art. 23 ust. 1 

pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja 

Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 

pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i 

konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 



 6. Uczestnikom przysługują prawa do: 

 a) dostępu do danych, 

 b) sprostowania danych, 

 c) usunięcia danych,  

d) ograniczenia przetwarzania danych,  

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w 

dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.  

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne 

wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.  

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z 

udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i 

nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w 

której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów 

publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu. 

 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w Biegu. 


