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REGULAMIN	„CHARYTATYWNEGO	BIEGU	SEJMOWEGO”	

	

1. Organizator	

Organizatorem	 biegu	 jest	 Kancelaria	 Sejmu,	 ul.	 Wiejska	 4/6/8,	 00-902	 Warszawa.	

Kontakt	 z	 organizatorem:	 Wszechnica	 Sejmowa,	 Biuro	 Komunikacji	 Społecznej,		

ul.	Wiejska	4/6/8,	00-902	Warszawa;	telefon:	22	694	16	88,	e-mail:	bieg@sejm.gov.pl		

2. Zamknięty	charakter	biegu	

Bieg	 ma	 charakter	 wydarzenia	 zamkniętego	 przeznaczonego	 dla	 pracowników	

Kancelarii	Sejmu,	Kancelarii	Senatu,	Kancelarii	Prezydenta	RP,	Kancelarii	Prezesa	Rady	

Ministrów	oraz	członków	ich	rodzin	lub	osób,	na	których	udział	w	biegu	zgodę	wyraził	

organizator	biegu.	

3. Cel	

Celem	biegu	jest	integracja	pracowników,	promocja	aktywności	fizycznej,	wspólnego	

spędzania	czasu	i	działalności	charytatywnej	na	rzecz	osób	potrzebujących.	

4. Termin	i	miejsce	

1) Bieg	odbędzie	się	w	sobotę	20	maja	2017	roku.	

2) Start	biegu	nastąpi	o	godz.	9.00.		

3) Start	i	meta	usytuowane	będą	w	Parku	im.	Marszałka	Edwarda	Rydza-Śmigłego	

na	początku	alejki	im.	Mariana	Brandysa	na	wysokości	ul.	Piotra	Maszyńskiego	

w	 pobliżu	 kładki	 pieszo-rowerowej	 przebiegającej	 nad	 ul.	 Górnośląską	 przy	

skrzyżowaniu	z	ul.	Myśliwiecką.	

4) Trasa	ma	charakter	biegu	parkowego	(alejki).	Prosimy	o	dostosowanie	tempa	

biegu	do	warunków	panujących	 tego	dnia	w	parku	 i	uszanowanie	obecności	

innych	osób	obecnych	w	parku	-	wszyscy	przebywamy	w	parku	na	tych	samych	

zasadach.	

5) Długość	trasy	wynosić	będzie	ok.	5000	m.	

6) Pomiar	czasu	podczas	biegu	zostanie	wykonany	za	pomocą	chipów.	

7) Trasa	zostanie	oznakowana.	

8) Zawodników	obowiązuje	limit	czasu	60	minut.	
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5. Zasady	uczestnictwa	

1) Prawo	uczestnictwa	w	biegu	mają	osoby	pełnoletnie	oraz	osoby	w	wieku	16-18	

lat,	 jeżeli	 uzyskały	 pisemną	 zgodę	 rodzica	 lub	 opiekuna	 prawnego,		

z	zastrzeżeniem	ust.	2	(zamknięty	charakter	biegu).		

2) Limit	uczestników	biegu	wynosi	400	osób.	Organizator	zastrzega	sobie	prawo	

wcześniejszego	 zamknięcia	 zapisów	 w	 przypadku	 wypełnienia	 się	 limitu	

zgłoszeń.	O	udziale	w	biegu	decyduje	kolejność	zgłoszeń.		

3) Wszyscy	 zawodnicy	 startujący	w	biegu	muszą	 zostać	 zweryfikowani	 podczas	

odbioru	pakietu	startowego	w	biurze	zawodów	zgodnie	z	zasadami	opisanymi	

w	 ust.	 5	 pkt	 4.	 Pakiety	 startowe	 będą	 wydawane	 w	 terminie	 i	 godzinach,		

w	których	czynne	będzie	biuro	 zawodów.	Nieodebrane	pakiety	 startowe	nie	

będą	wydawane	ani	wysyłane	w	terminie	późniejszym.	

4) Pakiety	startowe	odbierają	osobiście	w	biurze	zawodów	wyłącznie	pracownicy	

Kancelarii	 Sejmu,	 Kancelarii	 Senatu,	 Kancelarii	 Prezydenta	 RP	 lub	 Kancelarii	

Prezesa	Rady	Ministrów	-	zarówno	dla	siebie,	jak	i	członków	rodziny.	Podczas	

weryfikacji	pracownik	musi	posiadać	dokument	ze	zdjęciem	oraz	identyfikator	

pracowniczy	 w	 celu	 sprawdzenia	 danych	 osobowych	 oraz	 wieku.	 Odbiór	

pakietu	 startowego	 dla	 członka	 rodziny	 pracownika	 możliwy	 jest	 pod	

warunkiem	 przekazania	 do	 biura	 zawodów	 podpisanego	 osobiście	 przez	

pełnoletniego	 członka	 rodziny	 oświadczenia	 o	 braku	 przeciwskazań	 do	

uczestnictwa	w	biegu,	a	w	przypadku	osoby	w	wieku	16-18	lat	-	pisemnej	zgody	

rodzica	lub	opiekuna	prawnego.	Wzory	oświadczeń	stanowią	załącznik	nr	1	i	2	

do	 regulaminu.	Osoby	 nie	 będące	 pracownikami,	 na	 których	 udział	w	 biegu	

zgodę	 wyraził	 organizator,	 aby	 odebrać	 pakiet	 startowy	 muszą	 posiadać	

dokument	ze	zdjęciem	w	celu	weryfikacji	danych	osobowych	oraz	wieku.	

5) Biuro	zawodów	do	dnia	poprzedzającego	bieg	znajdować	się	będzie	w	Punkcie	

Informacyjnym	Sejmu	przy	ul.	Wiejskiej	4/6/8	w	Warszawie.	W	dniu	biegu	biuro	

zawodów	znajdować	się	będzie	na	terenie	parkingu	od	strony	wjazdu	na	teren	

Kancelarii	Sejmu	od	strony	ul.	Piotra	Maszyńskiego	/	ul.	Górnośląskiej	i	będzie	

czynne	w	godzinach	od	7.00	do	8.45.	

6) Biuro	zawodów	w	Punkcie	Informacyjnym	Sejmu	będzie	otwarte	w	terminie	od	

wtorku	16	maja	do	piątku	19	maja	w	godz.	od	9.00	do	15.00.	
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7) Warunkiem	dopuszczenia	zawodnika	do	biegu	będzie	własnoręcznie	podpisane	

oświadczenie	 o	 braku	 przeciwskazań	 do	 uczestnictwa	w	biegu,	 które	 będzie	

dostępne	w	 biurze	 zawodów.	Wzór	 oświadczenia	 stanowi	 załącznik	 nr	 1	 do	

regulaminu.	 Podpisane	 oświadczenie	 należy	 przedłożyć	 organizatorowi	 przy	

odbiorze	 numeru	 startowego	 w	 biurze	 zawodów.	 Oświadczenie	 należy	

wypełnić	czytelnie	i	podać	wszystkie	wymagane	dane.	

8) Warunkiem	dopuszczenia	do	biegu	zawodnika,	który	nie	ukończył	18	 lat	 jest	

zgoda	rodzica	lub	opiekuna	prawnego.	Wzór	oświadczenia	stanowi	załącznik	nr	

2	do	regulaminu.	

9) Każdy	uczestnik	startuje	na	własną	odpowiedzialność	i	ponosi	związane	z	tym	

ryzyko.	Wszyscy	uczestnicy	przyjmują	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.	

10) Decyzje	 obsługi	 medycznej	 co	 do	 kontynuowania	 biegu	 są	 ostateczne		

i	niezmienne.	

11) Uczestnicy	ubezpieczają	się	we	własnym	zakresie.	Organizator	nie	odpowiada	

za	szkody	wynikłe	wobec	uczestników,	jak	i	osób	trzecich.	

6.		 Zgłoszenia	i	nagrody	

1) Zgłoszenia	do	biegu	będą	przyjmowane	przez	formularz	zgłoszeniowy	dostępny	

za	 pośrednictwem	 portalu	 DataSport	 www.datasport.pl.	 Zgłoszenie	 musi	

zawierać	następujące	dane:	imię,	nazwisko,	rok	urodzenia,	adres	zamieszkania,	

adres	e-mail,	reprezentowany	urząd,	opcjonalnie:	numer	telefonu.	

2) Zgłoszenia	online	będą	przyjmowane	do	poniedziałku	15	maja	2017	r.	W	dniu	

zawodów	20	maja	2017	r.	dokonanie	rejestracji	będzie	możliwe	tylko	w	biurze	

zawodów	pod	warunkiem,	że	limit	zgłoszeń	nie	został	wyczerpany.	

3) Udział	w	biegu	jest	bezpłatny.	

4) Każdy	uczestnik	biegu	otrzyma	numer	startowy	z	agrafkami,	wodę	i	przekąskę	

na	mecie	i	pamiątkowy	medal.	

5) Zdobywcy	 miejsc	 I-III	 w	 klasyfikacji	 generalnej	 kobiet	 i	 mężczyzn	 otrzymają	

pamiątkowe	 puchary.	 Podstawą	 klasyfikacji	 jest	 pomiar	 czasu	 podczas	

przekraczania	linii	mety.	
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6) Uczestnictwa	w	„Charytatywnym	biegu	sejmowym”,	jak	i	praw	i	obowiązków		

z	nim	związanych,	a	tym	także	praw	do	żądania	wydania	nagrody,	nie	można	

przenosić	na	inne	osoby.	Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	dyskwalifikacji	

na	 każdym	 etapie	 „Charytatywnego	 biegu	 sejmowego”	 uczestnika	

postępującego	niezgodnie	z	niniejszym	regulaminem.	

7.		 Ochrona	danych	osobowych	

1) Dane	 osobowe	 uczestników	 „Charytatywnego	 biegu	 sejmowego”	 będą	

przetwarzane	w	celach	organizacji	i	przeprowadzenia	„Charytatywnego	biegu	

sejmowego”,	wyłonienia	zwycięzców	i	przyznania,	wydania,	odbioru	nagród.	

2) Dane	 osobowe	 uczestników	 „Charytatywnego	 biegu	 sejmowego”	 będą	

przetwarzane	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	w	szczególności	z	ustawą	

z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(Dz.U.2016.922-j.t.).	

Administratorem	danych	osobowych	jest	organizator.	

3) Przetwarzanie	 danych,	 o	 których	 mowa	 w	 pkt	 1	 niniejszego	 paragrafu		

w	 związku	 z	udziałem	w	„Charytatywnym	biegu	 sejmowym”	obejmuje	 także	

publikację	 imienia	 i	 nazwiska	 uczestnika	 (oraz	 jego	 dziecka	 biorącego	 udział		

w	 Charytatywnym	 biegu	 sejmowym).	 W	 przypadku	 pracownika	 instytucji,		

o	których	mowa	w	ust.	2,	obok	imienia	i	nazwiska	publikowana	będzie	również		

nazwa	 urzędu,	 który	 reprezentował.	 Dane,	 o	 których	 mowa	 w	 niniejszym	

punkcie	 publikowane	 będą	 w	 każdy	 sposób,	 w	 jaki	 publikowany	 lub	

rozpowszechniany	będzie	projekt.	

4) Uczestnik	 ma	 prawo	 wglądu	 do	 swoich	 danych	 osobowych	 oraz	 ich	

poprawiania.	

5) Podanie	 danych	 osobowych	 oraz	wyrażenie	 zgody	 na	 ich	 przetwarzanie	 jest	

dobrowolne,	 lecz	 ich	 niepodanie	 lub	 brak	 zgody	 na	 ich	 przetwarzanie	

uniemożliwia	udział	w	„Charytatywnym	biegu	sejmowym”.	

6) Wszystkie	 informacje	 dotyczące	 uczestników	 uzyskane	 przez	 organizatora		

i	 zawarte	w	 formularzu	startowym	zostaną	zapisane	w	sposób	elektroniczny		

i	 w	 każdym	 wypadku	 będą	 wykorzystywane	 zgodnie	 z	 ustawą	 o	 ochronie		

o	 danych	 osobowych	 z	 dnia	 29	 sierpnia	 1997	 r.	 (Dz.U.2016.922-j.t.).	

Organizator	nie	będzie	ujawniał	tych	informacji	żadnym	osobom	trzecim.	
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8.		 Reklamacje	

1) Ewentualne	 reklamacje	 dotyczące	 spraw	 związanych	 z	 „Charytatywnym	

biegiem	sejmowym”	należy	składać	wraz	z	uzasadnieniem	na	piśmie	na	adres:	

Biuro	Komunikacji	Społecznej,	ul.	Wiejska	4/6/8,	00-902	Warszawa	w	terminie	

7	 dni	 od	 daty	 przeprowadzenia	 biegu	 -	 bezpośrednio	 lub	 listem	 poleconym	

(decyduje	data	stempla	pocztowego).		

2) Reklamacje	 przesłane	 po	 upływie	 terminu	 określonego	 w	 pkt	 1	 nie	 będą	

rozpatrywane.		

3) Reklamacje	 dotyczące	 „Charytatywnego	 biegu	 sejmowego”	 Organizator	

rozpatrywać	będzie	w	ciągu	30	(trzydziestu)	dni	od	dnia	ich	otrzymania.	Decyzja	

organizatora	 w	 sprawie	 reklamacji	 dotyczących	 „Charytatywnego	 biegu	

sejmowego”	jest	ostateczna.	

9.		 Postanowienia	końcowe	

1) Wszystkich	 uczestników	 „Charytatywnego	 biegu	 sejmowego”	 obowiązuje	

niniejszy	regulamin.		

2) Zapisanie	się	na	„Charytatywny	bieg	sejmowy”	jest	równoznaczne	z	akceptacją	

postanowień	niniejszego	regulaminu.	

3) Każdy	uczestnik	biegu	jest	zobowiązany	do	umieszczenia	numeru	startowego		

z	przodu,	na	wysokości	klatki	piersiowej	pod	karą	dyskwalifikacji.	

4) Organizator	zapewnia	opiekę	medyczną	na	trasie	i	mecie	biegu.	

5) Organizator	nie	zapewnia	depozytu.		

6) Organizator	nie	zapewnia	szatni.	

7) Na	mecie	organizator	zapewnia	wodę	i	przekąskę.	

8) Organizator	 nie	 odpowiada	 za	 rzeczy	 pozostawione	 lub	 zgubione	 podczas	

wydarzenia.	

9) Zapisując	 się	 do	 udziału	 w	 biegu	 uczestnik	 wyraża	 zgodę	 na	 nieodpłatne	

wykorzystanie	 jego	 wizerunku	 lub	 wizerunku	 swojego	 dziecka	 utrwalonego		

w	formie	fotografii	lub	zapisu	wideo	oraz	udziela	organizatorowi	nieodpłatnej	

licencji	 na	 wykorzystanie	 go	 na	 wszystkich	 polach	 eksploatacji	 w	 tym:	

utrwalania	i	rozpowszechniania	go	w	dowolnej	formie	oraz	wprowadzania	do	

pamięci	komputera;	zamieszczania	i	publikowania	w	wydawnictwach	Kancelarii	

Sejmu	 oraz	 online	 na	 stronach	 internetowych	 Sejmu/Kancelarii	 Sejmu	 lub	
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intranecie	 Kancelarii	 Sejmu,	 a	 także	 na	 edukacyjnych	 lub	 promocyjnych	

materiałach	 organizatora	 w	 dowolnej	 formie	 (w	 tym	 materiałach	

drukowanych),	 w	 prasie,	 na	 stronach	 internetowych	 wraz	 z	 prawem	 ich	

rozpowszechniania.	

10) Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 odwołania	 lub	 przerwania	 imprezy	 bez	

podawania	przyczyn.	

11) Wiążąca	 i	 ostateczna	 interpretacja	 niniejszego	 regulaminu	 należy	 do	

organizatora.	

12) W	sprawach	nieobjętych	regulaminem	rozstrzyga	organizator.	

	

	 	



	 7	

Załącznik	nr	1	do	REGULAMINU	

„CHARYTATYWNEGO	BIEGU	

SEJMOWEGO”	

	

	

	

Oświadczenie	

	

IMIĘ	I	NAZWISKO:	……………………………………………………………………………	

DATA	URODZENIA	(dzień/miesiąc/rok):	……………………………………………	

ADRES	ZAMIESZKANIA	(miasto,	ulica,	nr	mieszkania):	…………………………………………………….	

REPREZENTOWANA	INSTYTUCJA:	…………………………………………….	

	

	

Oświadczam,	 że	 zapoznałem/am	 się	 z	 regulaminem	 biegu,	 w	 pełni	 go	 akceptuję		

i	zobowiązuję	się	do	jego	przestrzegania.		

Przyjmuję	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	(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.	

Oświadczam,	że	jestem	zdolny/a	do	udziału	w	„Charytatywnym	biegu	sejmowym”.	

Rozumiem,	że	każdy	uczestnik	ubezpiecza	się	we	własnym	zakresie.	Organizator	nie	

odpowiada	za	szkody	wynikłe	wobec	uczestników,	jak	i	osób	trzecich.	

	

	

	

Miejscowość,	data:	………………	 	 	 	 Czytelny	podpis:	…………………..	

Nr	startowy:	………………	
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Załącznik	nr	2	do	REGULAMINU	

„CHARYTATYWNEGO	BIEGU	

SEJMOWEGO”	

	

	

Oświadczenie	rodzica/opiekuna	prawnego	

	

IMIĘ	I	NAZWISKO	DZIECKA:	……………………………	

DATA	URODZENIA	DZIECKA	(dzień/miesiąc/rok):	……………………….	

	

Oświadczam,	 że	 zapoznałem/am	 się	 z	 regulaminem	 biegu,	 w	 pełni	 go	 akceptuję		

i	zobowiązuję	się	do	jego	przestrzegania.	

Przyjmuję	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	(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.	

Oświadczam,	 że	 moje	 dziecko	 jest	 zdolne	 do	 udziału	 w	 „Charytatywnym	 biegu	

sejmowym”	i	jestem	odpowiedzialna/-y	za	jego	udział.	

Rozumiem,	że	każdy	uczestnik	ubezpiecza	się	we	własnym	zakresie.	Organizator	nie	

odpowiada	za	szkody	wynikłe	wobec	uczestników,	jak	i	osób	trzecich.	

	 Wyrażam	zgodę	na	publikację	imienia	i	nazwiska	oraz	wizerunku	mojego	dziecka.	

	

IMIĘ	I	NAZWISKO	RODZICA	(OPIEKUNA	PRAWNEGO):	………………………………………………….	

REPREZENTOWANA	INSTYTUCJA:	……………………………………	

NR	DOWODU	OSOBISTEGO	RODZICA	(OPIEKUNA	PRAWNEGO):	…………………………………	

ADRES	ZAMIESZKANIA	(ulica,	nr	mieszkania,	miasto):	…………………………………………………	

	

	

Miejscowość,	data		 	 	 	 	 	 	 	 Czytelny	podpis	


