
 

REGULAMIN  IV BIEGU POWSTAŃCZEGO W WIJEWIE 

 

IV BIEG POWSTAŃCZY W WIJEWIE  jest pierwszym z 4 biegów, które zostały objęte 

patronatem Urzędu Marszałkowskiego i składa się na CYKL BIEGÓW POWSTANIA 

WIELKOPOLSKIEGO na dystansie 10 km. 

Kolejne biegi będą rozgrywane w Gołańczy, Lwówku oraz Środzie Wielkopolskiej. 

 

ORGANIZATOR: 

Organizatorem „IV Biegu Powstańczego w Wijewie”  jest Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie. 

 

 

1. CEL 

 

• Patriotyczny – upamiętnienie rocznicy  Powstania Wielkopolskiego 

• Kształcący – pogłębienie i rozszerzenie wiedzy na tematy dziedzictwa kulturowego, historii   

oraz walorów turystyczno – krajoznawczych regionu 

• Zdrowotny - promocja zdrowego stylu życia, 

• Sportowo - Rekreacyjny  - popularyzacja formy aktywnego wypoczynku, wyłonienie 

zwycięzców rywalizacji,  współzawodnictwo sportowe 

 

 

2. TERMIN,  MIEJSCE, PROGRAM ZAWODÓW 

 

Termin biegu - 12 lutego 2023 r. (niedziela) 

 

9:00-13:00 - rejestracja uczestników biegów oraz wydawanie pakietów startowych (sala 

                     Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie). 

 

13.30 - start biegu na dystansie  5 km oraz 10 km. 

 

ok 15.30 - dekoracja zwycięzców. 

 

 

 

3. ZASADY UDZIAŁU W BIEGU I ZGŁOSZENIA 

 

W IV Biegu Powstańczym w Wijewie mogą wziąć udział jedynie uczestnicy spełniający w 

regulaminie następujące  warunki: 

 

• mają ukończone 18 lat (zawodnicy, którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletniości (16 – 

18 lat) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych 

opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest 

obecność rodzica lub opiekuna z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika 

w biurze zawodów.), 



• ich stan zdrowia i kondycja fizyczna nie jest przeciwwskazaniem do udziału w biegu na 5 

km lub 10 km, 

• zarejestrują się i dokonają opłaty startowej, 

• zapisów dokonuje się  na stronie www.maratończyk.pl  w zakładce IV BIEG 

POWSTAŃCZY w Wijewie, 

• opłata startowa za bieg wynosi do dnia 15 stycznia 2023 r. - 50zł, do dnia 11 lutego 2023 r. 

- 60 zł. Opłata w dniu zawodów - 65 zł., 

• Wpłaty dokonuje się na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie na numer rachunku 

bankowego 71 8669 0001 0080 0394 2000 0002, w temacie wpisując: IV Bieg Powstańczy 

+ dystans + Imię i Nazwisko, 

• w biegu biorą udział tylko zgłoszeni i opłaceni zawodnicy, widniejący na zweryfikowanej 

liście startowej. W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń zapisy zostaną zamknięte przed 

terminem jaki określa regulamin. 

• warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej 

(www.maratończyk.pl), dokonanie opłaty startowej, podpisanie deklaracji uczestnictwa w 

biegu na własną odpowiedzialność, oświadczenia RODO oraz oświadczenia związanego z 

COVID podczas odbioru numeru startowego w dniu zawodów. Rejestracja, o której mowa 

jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Raz uiszczona opłata nie podlega 

zwrotowi chyba, że bieg się nie odbędzie z winy organizatora, 

• limit czasu na pokonanie dystansu zarówno 5km jak i  10 km  wynosi 90 min. Po upływie 

regulaminowego czasu zawodnicy  zobowiązani są do zejścia z trasy, zachowując 

bezpieczeństwo i przestrzegając przepisów ruchu drogowego, 

• w czasie biegu na trasie powinny znajdować się jedynie osoby upoważnione do biegu lub 

do jego obsługi, 

• ustala się limit osób na każdy bieg  - 250 osób, 

• w momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 250 osób na każdy bieg lista startowa 

zostaje zamknięta, 

• zawodnicy , którzy ukończyli 18 lat podpisują zgodę na bieg na własną odpowiedzialność, 

deklarację RODO oraz oświadczenie epidemiologiczne dotyczące SARS – COV 2, 

• osoby, które pobiegną z numerem startowym innej osoby – zostaną zdyskwalifikowane oraz 

nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i 

biegnąca nieuczciwie), 

• podczas biegu zawodnicy mają obowiązek mieć przypięty numer startowy z przodu stroju 

w widocznym miejscu  i chip przywiązany do sznurowadła buta (w razie takiego wariantu 

pomiaru czasu), 

• uczestnicy biegu mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku 

publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi biegu, przepisów ruchu 

drogowego oraz zaleceń sanitarno-epidemiologicznych związanych z Covid. 

• organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w biegu  oraz ma prawo usunąć z miejsca 

imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub nie przestrzegają 

poleceń  służb porządkowych oraz zaleceń epidemiologicznych, 

• organizator nie odpowiada, za rzeczy pozostawione podczas biegu, 

• organizator zastrzega sobie prawo do zmiany statusu z imprezy biegowej na trening 

lub bieg indywidualny, 

• organizator zastrzega sobie prawo do możliwej zmiany trybu startu z grupowego na 

indywidualny lub seryjny, 

• organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu biegu jeżeli sytuacja 

nie będzie pozwalała na jego przeprowadzenie. 

 

 

 

 

 

 

 



4. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

 

• za miejsca 1-3 w klasyfikacji kobiet na dystansie 5km puchary oraz nagrody rzeczowe, 

• za miejsca 1-3 w klasyfikacji mężczyzn dystansie  5km  puchary oraz nagrody rzeczowe, 

• za miejsca 1-3 w klasyfikacji kobiet na dystansie  10 km puchary oraz nagrody rzeczowe, 

• za miejsca 1-3 w klasyfikacji mężczyzn na dystansie  10 km puchary oraz nagrody 

rzeczowe, 

• nagroda dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z gminy Wijewo zarówno w biegu na 5 

km jak i na 10 km. 

 

Każdy uczestnik, który ukończy bieg i zmieści się w limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal. 

 

Zapisy i Pomiar czasu:  www.maratończyk.pl 

 

 

5. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 

IMPREZY 

 

• uczestnik IV BIEGU POWSTAŃCZEGO W WIJEWIE rejestrując się  i dokonując opłaty 

startowej przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie wiąże się z ryzykiem 

zachorowania na COVID -19 i zwalnia organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego 

tytułu, 

• uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie 

imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 

osób obecnych na imprezie, a w szczególności - w związku z Covid przestrzegać 

postanowień Regulaminu oraz wytycznych sanitarnych obowiązujących w dniu imprezy, 

• organizator informuje, że w przypadku podejrzenia u danego uczestnika imprezy 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Organizator jest uprawniony do powiadomienia o 

tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przekazania mu danych osobowych 

uczestnika imprezy, 

• organizator zastrzega sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we 

wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• bieg odbędzie się w warunkach pogodowych nie zagrażających  zdrowiu i życiu 

zawodników, 

• organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania biegu, 

• zabrania się wnoszenia na trasę biegu alkoholu,  środków odurzających, pirotechnicznych i 

innych, które mogą być niebezpieczne dla uczestników imprezy, 

• w przypadku stwierdzenie skrócenia trasy przez zawodnika, zawodnik zostanie 

zdyskwalifikowany, 

• uczestnik stratuje  w biegu na własną odpowiedzialność i ponosi z tym związane ryzyko, 

• uczestnik zapisując się na bieg automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i 

zobowiązuje się go przestrzegać, 

• uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w IV Biegu 

Powstańczym w Wijewie wiąże się z wysiłkiem fizycznym co niesie za sobą naturalne 

ryzyko utraty zdrowia i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych ( nawet śmierci) a także szkód i strat w charakterze majątkowym. 

• Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC jednakże nie zapewnia uczestnikom 

jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z 

http://www.maratończyk.pl/


tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w biegu . Natomiast, uczestnikom zaleca się, jeżeli uznają to za konieczne, 

zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w tej imprezie sportowej. 

• Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie, a także bieg może być 

odwołany w przypadku okoliczności niemożliwych do przewidzenie w dniu publikacji tego 

regulaminu, z przyczyn wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od 

organizatora oraz ze względu bezpieczeństwa, 

• organizator nie przesyła nagród nieodebranych podczas dekoracji, 

• sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu, którzy zmieszczą się w limicie czasu, 

• organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów, 

• organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, 

• komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronie internetowej 

www.maratończyk.pl, 

• organizator zaleca zawodnikom przed rozpoczęciem przygotowań do biegu dokonanie 

stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz 

kondycji fizycznej zawodnika aby upewnić się, że nie mają oni przeciwwskazań do udziału 

w biegu, 

• zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem 

zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać. 

 

7. DANE OSOBOWE 

• dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z RODO. 

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika organizatorowi jest dobrowolne, jednakże 

stanowi warunek uczestnictwa w biegu. 

• organizator może udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom, które 

realizują zlecenie organizatora związane z organizacją biegu. Administratorem danych 

osobowych w związku z organizacją biegu jest Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie. 

• uczestnik  dokonując opłaty startowej wyrażą zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

utrwalonego wizerunku w formie fotografii lub zapisu video w tym transmisji telewizyjnych 

oraz produkcji filmowych  ( np. klipy promocyjne bieg); na stronie internetowej 

organizatora, na funpage Organizatora. 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

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

udział w Biegu. 

GMINNY OŚRODEK KULTURY w WIJEWIE będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe 

Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, 

przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 

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., 

http://www.maratończyk.pl/


UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, 

innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 

UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu 

jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i 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. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu 

prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał 

indywidualny dostęp. Rejestrując się do biegu  uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji 

organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu. 

 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane 

będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Uczestnik biegu ma prawo: 

• dostępu do danych, 

• sprostowania danych, 

• usunięcia danych, 

• ograniczenia przetwarzania danych, 

• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

 

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z 

rezygnacją z udziału w Biegu. 

 

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w 

naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI. 

Organizator informuje, że w przypadku podejrzenia u danego Uczestnika Imprezy zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, Organizator jest uprawniony do powiadomienia o tym fakcie Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz przekazania mu danych osobowych Uczestnika Imprezy. 

 

Podczas trwania imprezy będą wykonywane fotorelacje z biegu, które zostaną 

wprowadzenie do pamięci komputera i internetu. 

 

Wijewo 15 grudnia 2022 r. 

 

 

 

                                                Organizator 

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie 

 

Dyrektor biegu: 

Leszek Bajon 

 
 


