
 

 

REGULAMIN 

VI BIEG 3R DLA REGIONU 

12 maja 2019 roku 

 

PATRONAT HONOROWY: 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie prof. dr hab. Maciej Pietrzak 

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna 

 

PATRONAT MEDIALNY: 

Lista patronów medialnych ukaże się w załączniku do regulaminu. 

 

SPONSORZY: 

Lista sponsorów ukaże się w załączniku do regulaminu. 

 

1. CELE BIEGU: 

- promocja uczelni w regionie 

- promowanie zdrowego trybu życia   

- integracja środowiska biegowego 

- integracja środowiska akademickiego. 

 

2. ORGANIZATORZY 

Studenci III roku Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie: 

Arkadiusz Biernaczyk 

Mikołaj Brożyński 

Marcin Grad 

Mateusz Rozmus 

Mariusz Woźny 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Termin: 12 maja 2019 r. (niedziela) – start  godz. 11:00 sprzed budynku przy zbiorniku retencyjnym. 

W tym samym miejscu zlokalizowane jest biuro zawodów oraz meta. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu biegu.  

Szczegółowy harmonogram imprezy pojawi się w komunikacie na stronie biegu oraz w mediach.  



 

 

4. ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE 

1. Limit zgłoszeń – 222 osoby 

2. Zgłoszenia można dokonać: 

- przez Internet: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4394 

 Informacja o terminie zapisów oraz link do zapisów pojawi się na profilu na fb: 

https://www.facebook.com/PWSZdlaRegionu/ 

- bezpośrednio w biurze zawodów (w przypadku wolnych miejsc) 

 

3. Termin zapisów: Zgłoszenia przyjmowane są do momentu osiągnięcia limitów zgłoszeń. W 

przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zapisu w dniu biegu w biurze zawodów. 

Organizator zastrzega sobie możliwość do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników oraz 

sponsorów.  

 

Biuro będzie czynne w dniu zawodów od godziny 8:00 do 10:30.  

Przyjęcie numeru startowego przez uczestnika zawodów jest równoznaczne z akceptacja regulaminu 

biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy 

na potrzeby biegu i organizatora. 

 

5. UCZESTNICTWO 

 

Udział w biegu jest bezpłatny !!! 

 

Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do 12 maja 2019 roku ukończą 16 lat, podpiszą 

oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność (dotyczy osób pełnoletnich) i odbiorą osobiście w 

biurze zawodów numer startowy. 

 

Osoby w wieku 16-18 lat (w dniu biegu tj. 12.05.19 nie osiągnęły pełnoletniości) zobowiązane są do 

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

Uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich, a w przypadku braku 

badań, zawodnik podpisuje oświadczenie, iż startuje na własna odpowiedzialność i jest świadomy 

swojego stanu zdrowia. 

 

6. TRASA 

- dystans 10km (2 pętle długości 4km i 6km) 

- trasa nie posiada atestu PZLA, ale jest dokładnie zmierzona 

- nawierzchnia: 76% nawierzchnia brukowa,  24% nawierzchnia szutrowa, ścieżki leśne 

- oznaczenie trasy co 1km 

- na trasie punkt z wodą do picia 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4394
https://www.facebook.com/PWSZdlaRegionu/


 

7. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

-  generalna kobiet i mężczyzn 

 

Organizator dopuszcza możliwość utworzenia klasyfikacji wiekowych oraz klasyfikacji dodatkowych. 

Jednakże jest to uzależnione od środków, które organizator pozyska od sponsorów. 

Organizator przewiduje możliwość nagrodzenia wszystkich finiszerów pamiątkowymi medalami oraz 

pakietem regeneracyjnym.  

  

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Pomiar czasu odbywać się będzie przy użyciu kodów kreskowych zamieszczonych na numerach 

startowych.  

2. Pakiet startowy obejmuje: numer startowy, komplet agrafek. Organizator dopuszcza możliwość 

uzupełnienia pakietów startowych o różne gadżety, ale jest to uzależnione od hojności sponsorów. 

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzialność 

ponoszą zawodnicy we własnym zakresie. 

4. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

5. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu korzystania z 

obiektu nad Zbiornikiem Retencyjnym, a także regulaminu imprezy.  

6. Ze względów bezpieczeństwa pod groźbą dyskwalifikacji, zawodnikom zabrania się skracania trasy oraz 

biegania poza wyznaczonymi przez organizatorów szlakami.  

7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu. 

8.  Organizator nie zapewnia szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania biegu.  

9. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W biegu 3R obowiązuje limit czasu na ukończenie biegu to  

1,5 godziny. 

10.  Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do  organizatora biegu. Pisemny 

protest przyjmuje lider projektu Mateusz Rozmus w ciągu godziny od zakończenia biegu. Protest jest 

bezpłatny.  

11.  Organizator dopuszcza możliwość złożenia depozytu, ale nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub 

zagubione. Depozyt będzie czynny do godziny 14, w dniu zawodów. 

12.  Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i 

umieszczenia w komunikacie końcowym oraz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach 

promocji biegu, potwierdzając ją własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym w Biurze 

Zawodów. 

13. Organizator dopuszcza możliwość zmiany zapisów w regulaminie. 

14.  Szczegółowych informacji udziela:  

 Mateusz Rozmus  

Lider zespołu projektowego  

tel. 605646378 

e-mail: madys1000@gmail.com 



15.  Regulamin, komunikaty organizacyjne  oraz wyniki końcowe biegów dostępne będą na stronie profilu 

na facebooku „3R PWSZ Regionu”. 

 

9.   LAUZULA INFORMACYJNA 

W zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. („RODO”), organizator przekazuje niezbędne informacje o administratorze Państwa danych oraz o 

przysługujących Państwu prawach.  

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Rozmus Student III roku Wychowania 

Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie 

2. Inspektora Ochrony Danych - kontakt jest możliwy pod adresem: madys1000@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia czynności związanych z 

organizacją biegu „3R PWSZ Regionu”.: przeprowadzenia zapisów, kontaktowania się z 

Panią/Panem, przesyłania Pani/Panu informacji, uczestnictwa, zapewnienia bezpieczeństwa i opieki 

medycznej, wykonania i publikacji fotografii z wydarzenia, rozliczeń finansowych, ogłoszenia 

wyników, ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń, a także do celów badań naukowych lub 

historycznych, statystycznych. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz art. 9 ust. 2 

lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) 

oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator 

zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi 

informatycznej. 

6. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych  

o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c) wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych 

przypadkach, w tym profilowania; 

d) przenoszenia danych osobowych; 

e) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, 

informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności związanych z profilowaniem. 

8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w 

pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich 

wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz 

obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych 

lub do celów statystycznych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych.  

mailto:madys1000@gmail.com

