
 
 

R E G U L A M I N  
Biegu Charytatywnego dla Edka 

24.02.2019 

 

1. CELE 
 

· Bieg ma charakter charytatywny, rekreacyjny.  
· Wszelkie pozyskane pieniądze będą przekazane na rehabilitację Edwarda Baczewskiego, 

wybitnego biegacza, a dla wielu z Nas przyjaciela i biegowego mentora.  
· Organizator oraz firmy i osoby wspierające udzielają się, na rzecz biegu, wyłącznie 

charytatywnie. 
 

2. ORGANIZATOR 
 

· Organizatorem biegu jest Piotr Holly   
 

3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA 
 

· 24.02.2019 (niedziela)  
· godz. 10.00 - start biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży (rywalizacja odbędzie się 

na bieżni tartanowej wewnątrz Hali Lekkoatletycznej) 
· godz. 11.00 - start biegu głównego na dystansie 5 km. (trasa biegu głównego została 

wytyczona w Parku Sobieskiego)  
· biuro zawodów: Hala Sportowa na ul. Chopina 1a (Nowe Miasto), czynne 24.02.2019 

(niedziela) w godz. 8.30 – 10.15.  
Odbiór pakietów na biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży do godziny 09:30  

· zgłoszenia i opłaty: elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 
www.datasport.pl 

 
4. BIEG GŁÓWNY 
 

· dystans: 5 km 

· limit uczestników - 700 osób (włącznie z uczestnikami rywalizacji Nordic Walking) 

· cała trasa wytyczona jest w obrębie Parku Sobieskiego i prowadzi po alejkach i ścieżkach o 

nawierzchni przeważnie szutrowej. Do pokonania będą również odcinki z kostki granitowej 

· trasa biegu obowiązuje również uczestników marszu Nordic Walking 

· Trasa zostanie oznaczona tasiemkami biało-czerwonymi oraz tabliczkami ze strzałkami, 

sygnalizującymi skręt w odpowiednim kierunku, a w miejscach newralgicznych, gdzie trasa 

będzie się przecinała będą stały dodatkowo osoby, odpowiedzialne za prawidłowe 

pokierowanie zawodników 

· na trasie zostaną umieszczone znaczniki z kilometrami (orientacyjnie) - trasa nie posiada atestu 

· limit czasu 70 min. 

· zapisy przez portal www.datasport.pl  
· udział w biegu jest płatny, dobrowolnie wybraną wartością „cegiełki” (przedział 5-50 zł),  

a całość wpływów z opłat startowych zasili konto leczenia i rehabilitacji Edka 
· organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów na bieg 

główny w przypadku kiedy limit uczestników zostanie już wyczerpany  
· w biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia 24.02.2019 ukończą 16-ty rok życia  

Do startu osób poniżej 16 lat, wymagane jest oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo, 
podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna  

 

 

 



5. BIEGI TOWARZYSZĄCE I KATEGORIE WIEKOWE 
 

· Udział w biegach towarzyszących jest dobrowolnie płatny.  
· Zapisy na biegi dla dzieci będą przyjmowane wyłącznie na miejscu (Hala Sportowa na 

ul. Chopina 1a) do godziny 9.30  
· Łączny limit uczestników dla wszystkich biegów towarzyszących - 100 osób  
· Biegi skrzatów (60 metrów) - dzieci urodzone do 2012 roku (6 lat i młodsze) (osobne starty 

dla dziewcząt i chłopców)  
· Biegi dzieci młodszych (200 m) - dzieci urodzone w latach 2009-2011 (osobne starty dla 

dziewcząt i chłopców)  
· Bieg dzieci starszych (400 m) - dzieci urodzone w latach 2006-2008  
· Bieg młodzieży młodszej (600 m) - dzieci urodzone w latach 2003-2005 
· Dzieci i młodzież rywalizować będą na bieżni lekkoatletycznej, wewnątrz Hali, w której 

mieścić się będzie również biuro zawodów oraz zaplecze „Biegu Charytatywnego dla Edka” 
Dystans okrążenia bieżni to 200 m. 

 

6. KLASYFIKACJE I NAGRODY W BIEGU CHARYTATYWNYM 
 

· Bieg ma charakter charytatywny, dlatego nie przewiduje się żadnych nagród rzeczowych, 

a tym bardziej finansowych. Przewidziane są jedynie medale pamiątkowe dla pierwszej trójki 

w kategoriach wiekowych, wśród kobiet i mężczyzn 

· Organizator  przewiduje puszczanie zawodników seriami po 50 lub 100 osób, celem 

zwiększenia komfortu biegu ścieżkami i alejkami parkowymi. 

  

 Kategorie wiekowe nagradzane medalami pamiątkowymi (miejsca 1-3): 

 

MĘŻCZYŹNI: 

M-16 16-29 lat 

M-30 30-39 lat 

M-40 40-49 lat 

M-50 50-59 lat  
M-60 60 lat i więcej 

 

 
6. KLASYFIKACJE I NAGRODY W NORDIC WALKING 

 
Najlepsze trzy osoby w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki. 

 
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 W ramach biegu / marszu organizator zapewnia:  

− numer startowy, 

− profesjonalną obsługę medyczną, 
− możliwość bezpłatnego skorzystania z szatni i depozytu przed i po imprezie, 

− elektroniczny pomiar czasu, 

− przygotowanie i dokładne oznakowanie trasy oraz jej zabezpieczenie przez organizatorów  

i wolontariuszy 

 

Organizator, oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, w ramach organizacji 

i przeprowadzenia imprezy „Bieg Charytatywny dla Edka”, nie ponoszą odpowiedzialności 
względem uczestników, za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po zawodach. 
 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, świadomi że udział w biegu wiąże się 
z wysiłkiem fizycznym i wynikającymi z tego możliwymi konsekwencjami: ryzyko wypadku 

KOBIETY: 

K-16 16-29 lat 

K-30 30-39 lat 

K-40 40-49 lat 

K-50 50-59 lat  
K-60 60 lat i więcej 



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. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył 
i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie 

i wyłącznie na własną odpowiedzialność.  
 

Organizator nie zapewnia zawodnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

dlatego wskazane jest, posiadanie takiego ubezpieczenia, we własnym zakresie w dniu imprezy. 
 
 

8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW 

 

1. Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia do celów uczestnictwa w 
imprezie „Bieg Charytatywny dla Edka”. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie, Uczestnik 

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego 
wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. 
facebook) i stronach internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających, w zakresie 

realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Organizatorów lub wykonanych 
na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju 

materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej). 

 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 
z ogólnym 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 (RODO), 
celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotycz ą, 
informujemy, iż: 

 

· Administratorem Państwa danych osobowych będzie Organizator biegu.  
· Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zadań związaną z obsługą 

zawodów przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prowadzenia 
zapisów, przygotowania i organizacji imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci 
wizerunku, w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności statutowej 
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa 
w pkt 1  

· Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

 

1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
2. upoważnionym pracownikom Administratora,  
3. upoważnionym wolontariuszom pomagającym przy organizacji Imprezy 

4. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę zapisów uczestników 

– serwis DATASPORT 

5. mediom  
· Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach 
społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych 
serwisów (m.in. Facebook)  

· Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 miesięcy do celów statystycznych 
lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

· Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 

 

1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,  
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, 
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 



5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

· Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.  

· W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych 
przez Organizatora biegu, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

· W  oparciu  o  Państwa  dane  osobowe,  Administrator  nie  będzie  podejmował  
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 
cytowanego wyżej Rozporządzenia. 

 
  

9. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

 

− zawodników obowiązuje przestrzeganie poleceń osób kierujących biegiem, 

− podczas biegu głównego oraz marszu NW prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu, 

zapewniony przez firmę Datasport 

− ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie, równoznaczne jest z dyskwalifikacją 

zawodnika 

− zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

− w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, organizator nie zwraca opłaty 

startowej, której całość przeznaczona jest na cel charytatywny, w tym przypadku na 

rehabilitację Edka Baczewskiego 

-za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

− wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej), uczestnik akceptuje 

poniższe postanowienia: 

 

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko/w przypadku zawodników niepełnoletnich 

na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych 

 

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich 

roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: 

„Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do 

wiadomości ,że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody 

rzeczowej lub majątkowej, nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję 

do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 

warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 

„Biegu Charytatywnym dla Edka” 



 

Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu  

i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych i 

promocyjnych podejmowanych przez organizatorów ,zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,poz.883/”. 

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000 

 

Organizator zachowuje sobie prawo do zmian w/w zapisów w regulaminu do dnia 24.01.19r do 

godziny 9:00 

 


