
REGULAMIN VII OBORNICKIEGO BIEGU POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ 
12.01.2020 OBORNIKI ŚLĄSKIE 

 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020r. ulicami Obornik Śląskich w okolicy SP nr 3. 

2. Oficjalne otwarcie VIII Obornickiego Biegu Policz się z Cukrzycą odbędzie się o godz. 12.00, a 

zakończenie biegu odbędzie się o godz. 13.00. 

3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w 

Obornikach Śląskich 

4. Długość trasy: 5 km 

5. Startować mogą biegacze (90 miejsc) jak i miłośnicy Nordic Walking (30 miesjc). 

6. Trasa będzie zabezpieczona przez wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz obornickiej policji. 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. W VIII Obornickim Biegu Policz się z Cukrzycą mogą wziąć udział osoby powyżej 7 roku życia 

(osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przyniesienia podpisanego zezwolenia na udział od 

rodziców lub prawnych opiekunów). Dzieci poniżej 16 roku życia mogą (a te najmniejsze powinny) 

biec z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

2. Każdy uczestnik biorący udział w VIII Obornickim Biegu Policz się z Cukrzycą musi zostać 

zweryfikowany w Biurze Zawodów. 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o 

braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym 

zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w 

biurze zawodów. Wzór zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu - zostanie on 

wysłany mailem po zgłoszeniu zawodnika. 

4. Wszyscy uczestnicy VIII Obornickiego Biegu Policz się z Cukrzycą są zobowiązani do stosowania 

się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z 

ramienia Organizatora. 

5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 

 

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: 

1. Zgłoszenia do VIII Obornickiego Biegu Policz się z Cukrzycą będą przyjmowane pod adresem: 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4359 
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 5 stycznia 2020 roku do godz. 23.59. 

3. Dodatkowe zapisy w dniu zawodów zostaną zamknięte o godzinie 11:50. 

4. Pierwsze 120 osób, które zgłosi się do Biegu dostanie specjalne koszulki biegowe. 

5. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:  

• wysłanie zgłoszenia elektronicznego 

• złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu analogicznego 

zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów 

6. Nie ma opłaty startowej. Zbierane będą jedynie datki do puszki na rzecz WOŚP. 

9. Przygotowana jest nagroda niespodzianka dla najszybszego mężczyzny i najszybszej kobiety oraz 

nagrody do rozlosowania wśród uczestników Biegu. 

 

 

BIURO ZAWODÓW : 

Biuro Zawodów, szatnie i depozyt będzie zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II 

przy ul. Trzebnickiej 33 i czynne:  

13 stycznia 2019 (niedziela) w godzinach 11:00-13:30. 

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych 

osobowych. 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4359


 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Obornicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z 

siedzibą przy ul. Dworcowej 26, 55-120 Oborniki Śląskie 

2. Z szefem Sztabu można skontaktować się poprzez adres e-mail: sztabobornikislaskie@onet.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia VIII Obornickiego Biegu 

Policz się z Cukrzycą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa;  

5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do 

wzięcia udziału w w/wym. biegu; 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Wszystkich uczestników VIII Obornickiego Biegu Policz się z Cukrzycą obowiązuje niniejszy 

regulamin. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia 

mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w 

transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich 

zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 

biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-

Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak 

również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez 

Organizatora. 

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków 

podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom 

zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem 

wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator 

zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie 

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

6. Organizator zapewnia depozyt w pobliżu startu i mety biegu. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  

9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


