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            64-800 Chodzież 

            KRS 0000553238 

 

 

REGULAMIN BIEGU CHARYTATYWNEGO 

DOGONIĆ MARZENIA  

 

 

§ 1 

 CEL IMPREZY 

Cel charytatywny – pomoc drugiemu człowiekowi. 

Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.  

 

§ 2 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Biegu Charytatywnego „Dogonić Marzenia” jest Fundacja Ukryte Marzenia. 

 

Kontakt:  

Fundacja Ukryte Marzenia 

ul. Strzelecka 15 

64 – 800 Chodzież 

 

Numery kontaktowe: 

Patryk Strzępka – tel. 661 – 381 – 109 

Małgorzata Urszulak – tel. 669 – 755 - 056 

 

e – mail: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com 
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§ 3 

TRASA BIEGU 

 

1. Bieg mały: 

 

a) Dystans – 700 m.  

b) Start biegu – 25.08.2018 godz. 14:00  

c) Oznaczenie trasy - co 300 m.  

d) Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 30 minut. Trasa Biegu będzie 

zamknięta dla ruchu kołowego. Wszyscy uczestnicy bezwzględnie muszą stosować  

się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu. Zawodnicy, którzy nie ukończą 

biegu do godziny 14:30 nie będą klasyfikowani i zobowiązani są do przerwania biegu i 

zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na 

trasie, ponoszą za to własną odpowiedzialność, stosowną do przepisów ruchu 

drogowego i Kodeksu Cywilnego.  

 

 

 

2. Bieg duży: 

 

a) Dystans - 4,7 km – bieg wokół jeziora Miejskiego Chodzież.  

b) Start biegu – 25.08.2018 godz. 15:00  

c) Oznaczenie trasy - co 1 km.  

d) Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut. Trasa Biegu będzie 

zamknięta dla ruchu kołowego. Wszyscy uczestnicy bezwzględnie muszą stosować  

się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu. Zawodnicy, którzy nie ukończą 

biegu do godziny 16:00 nie będą klasyfikowani i zobowiązani są do przerwania biegu i 

zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na 

trasie, ponoszą za to własną odpowiedzialność, stosowną do przepisów ruchu 

drogowego i Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 4 

POMIAR CZASU 

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany 

za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę 

Maratończyk Pomiar Czasu. Każdy zawodnik otrzyma chip zwrotny mocowany do sznurówek 

buta (oddawane na mecie po zakończeniu biegu) 
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§ 5 

 UCZESTNICTWO 

1. W biegu małym prawo startu mają osoby, które do dnia 25.08.2018 r. ukończą 11 lat.  

2. W biegu dużym prawo startu mają osoby, które do dnia 25.08.2018 r. ukończą 16 lat.  

3. Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego 

opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie przez 

rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego oświadczenia.  

4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 25.08.2018 r. 

w godzinach od 10:00 do 13:00. 

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:  

a) Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału  

w biegu (podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 

12.09.2001 r. Dz.U. Nr 101, poz.1095).  

b) Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź 

zapisu wideo oraz udzielenia organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie  

i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach oraz  

w przekazach telewizyjnych.  

c) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy lub poprzez 

kontakt telefoniczny zawodników informacji, zaproszeń i ankiet dotyczących biegu.  

6. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem jak również pełna 

akceptacja powyższych regulacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania.  
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§ 6 

 ZGŁOSZENIA – WPISOWE 

 

1. Zgłoszenia do biegu można dokonywać wypełniając formularz elektroniczny, dostępny  

na stronie internetowej: www.maratonczykpomiarczasu.pl 

2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 19.08.2018 r. 

Po tym terminie będzie możliwość dokonania zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu  

25.08.2018 r.  

3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza elektronicznego (podpisy zostaną 

uzupełniony podczas weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 25.08.2018 r.) i wpłacenie 

opłaty wpisowej.  

4. Opłatę startową należy wpłacić na konto bankowe Fundacji. W tytule wpłaty należy wpisać: 

Darowizna oraz imię i nazwisko osoby zapisującej się na bieg.  

Nr konta -   45 2030 0045 1110 0000 0407 4750 

 

5. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości 

z datą urodzenia oraz zdjęciem.  

6. Warunkiem otrzymania świadczeń jest wniesienie opłaty wpisowej i osobiste zgłoszenie  

się w Biurze Zawodów celem weryfikacji.  

7. Opłata startowa dla biegu małego wynosi minimum:  

a) 10 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 19.08.2018 r.  

b) 15 zł w dniu biegu. 

8. Opłata startowa dla biegu dużego wynosi minimum:  

a) 30 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 19.08.2018 r.  

b) 35 zł w dniu biegu. 

 

9. Opłata nie podlega zwrotowi.  
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§ 7 

KLASYFIKACJE 

 

1. Bieg mały: 

 

a) generalna dziewcząt (pierwsze trzy miejsca) 

b) generalna chłopców (pierwsze trzy miejsca) 

 

 

2. Bieg duży: 

 

a) generalna kobiet (pierwsze trzy miejsca)  

b) generalna mężczyzn (pierwsze trzy miejsca) 

 

 

§ 8 

NAGRODY 

 

Nagrody główne zostaną wylosowane wśród wszystkich Uczestników biegu charytatywnego 

„Dogonić Marzenia”.  

Ponadto pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną nagrodzone następująco: 

I miejsce – medal, dyplom, upominek 

II miejsce – medal, dyplom, upominek 

III miejsce – medal, dyplom, upominek 

Pozostali Uczestnicy biegu – medale 

 

§ 9 

FINANSOWANIE 

1. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy 

imprezy lub organizacje delegujące.  

2. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: numer oraz pakiet startowy 



6 
   Fundacja Ukryte Marzenia 

ul. Strzelecka 15 

            64-800 Chodzież 

            KRS 0000553238 

§ 10 

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 „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 

15, 61-693 Poznań, NIP:766182181 (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 „Maratończyk” Maciej Łucyk, 

ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181, 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 „Maratończyk” Maciej 

Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181. 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. 
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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 SMS-ów 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). 

7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart 

kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane 

przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane 

przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.  

8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię 

i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność 

klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie 

internetowej www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl 

 

 

 

 

http://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/
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§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów Biegu Dogonić Marzenia do 30 minut  

po zakończeniu biegu. Protesty rozstrzyga Zarząd Fundacji i decyzje Zarządu  

są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.    

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.  

3. Uczestnik startuje w biegu wyłącznie na  własną odpowiedzialność i ponosi związane z                                    

tym ryzyko. Rejestrując się do biegu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych a nawet śmierci.  

4. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie  zapewnia uczestnikom 

jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności z tytułu 

choroby, wypadku, odniesienia obrażeń lub śmierci. Zaleca się uczestnikom wykupienia  

we własnym zakresie ubezpieczenia NNW na czas udziału w biegu.  

5. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione 

podczas trwania imprezy.  

6. Uczestników biegu obowiązuje strój sportowy zgodnie z przepisami PZLA.  

7. Przystąpienie do Biegu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyrażeniem 

zgody przez uczestników na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego  

w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji 

imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji  

w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach,  

na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz  

w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik musi także wyrazić zgodę  

na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 

imprezy, a także wyrazić zgodę na ich przekazywanie sponsorom.  

8. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.  

Nr 101 poz. 926, ze zm.).  

9. W sprawach nie ujętych Regulaminem biegu rozstrzyga Organizator.  


