
REGULAMIN BIEGU PSIjaźni 

 

1. CEL 
1.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Długołęka i 
okolic, 
1.2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  
1.3. Promocja zdrowego stylu życia, 
1.4. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Długołęka 
1.5 Promocja regionu Wilczyce i okolic 
1.6 Zebranie funduszy i darów dla : 
Fundacji Pomocy Zwierzętom "Matuzalki" 
Raków 9c 
55-093 Raków 
1.7 Promocja Fundacji Pomocy Zwierzętom "Matuzalki" 
1.8 Promocja Stowarzyszenia " Przytul Pyska" 

2. IDEA BIEGU 
2.1 Propagowanie adopcji psów jako najlepszej formy nabycia zwierzaka 

3. ORGANIZATOR:  
3.1 Drużyna biegowa Run Wilczyce 

3.2 Fundacja pomocy Zwierzętom Matuzalki 

 

4. KONTAKT: 

  Organizacja biegu :  

Ewa Mazurczak: Tel. 511 949 274 
Mail: Ewa@runwilczyce.pl 

 Zapisy i informacje o zapisach: 

            Magdalena Malinowska 

Mail: kontakt@runwilczyce.pl 

  wolontariat: 

Karolina Markowska: 

            Mail: biuro@runwilczyce.pl 

 

5. TERMIN I MIEJSCE  
• Data: 27.04.2019 (sobota),godz. 12.00 

• Biuro zawodów zlokalizowane będzie: 

 Piątek 17.00-20.00 Boisko sportowe w Wilczycach; Wilczyce ul. Sportowa  

 Sobota 8.00-11.30 Boisko sportowe w Wilczycach; Wilczyce ul. Sportowa 
 

6. TRASA BIEGU 
5.1. Dystans ok 3,5 km  
5.2. Start i meta : boisko sportowe w Wilczycach 
5.3 Trasa: crossowo-przełajowa, częściowo wałem. 
5.5. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 60 min. 
5.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu i trasy o czym uczestnik zostanie 
poinformowany na stronie wydarzenia na Facebooku. 

 

7. KLASYFIKACJA 
W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja. 

mailto:Ewa@runwilczyce.pl
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8. POMIAR CZASU  
W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu 

 

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 
9.1. Organizator nie przewiduje nagród dla najlepszych zawodników. 
9.2. Bieg ma charakter pikniku biegowego. 
9.3. Dla zawodników będzie przygotowany depozyt. 
9.4. Dla zawodników będzie przygotowany jeden punkt odżywiania (meta). 
9.5. Organizator zapewnia na biegu zabezpieczenie medyczne. 
9.6. Każdy uczestnik otrzyma na biegu pamiątkowy medal. 

 

10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY 
10.1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 
20.04.2019 r. na stronie: www.datasport.pl 
10.2. Start w biegu jest odpłatny.  Opłata wpisowa wynosi: 

 35 zł dla osób, które dokonają rejestracji do 20.04.2019 

 40 zł dla osób, które zapiszą się na miejscu w biurze zawodów 

10.3. Opłaty za bieg dokonać będzie można na miejscu, w godzinach pracy Biura Zawodów  
formie gotówki. 
10.4. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów w godz. 8:00 – 11:30 
tylko w przypadku wolnych numerów startowych.  
10.5. Weryfikacja do biegu odbędzie się w biurze zawodów: 
• 26.04.2019 w godzinach od 17.00-20.00 
• w dniu zawodów od godziny 08:00 do 11.30 
10.6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na 
własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w 
zawodach. 
10.7. W biegu głównym przewidziany jest limit 150 miejsc startowych.  
 

11. UCZESTNICTWO 
11.1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem ze zdjęciem, 
dopuszcza się możliwość odbioru nr startowego za inną osobę. W tym celu należy posiadać 
stosowne upoważnienie. 
11.2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i 
zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów, oraz osoby niepełnoletnie od 14 roku życia, za 
zgoda prawnych opiekunów, którzy podpiszą stosowne oświadczenie w biurze zawodów.  
11.3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze 
zawodów. 
11.4. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,  
11.5. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących 
ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i 
zobowiązany jest do jego przestrzegania. 
11.6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z 
imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji 
oraz na nośnikach reklamowych innego typu. 
11.7. Weryfikacja w biurze zawodów jest równoznaczna z akceptacją regulaminu biegu. 
11.8 Ze względu na charakter biegu nie dopuszcza się do udziału osób na; rowerach, rolkach, 
hulajnogach i wrotkach. 
11.9 Mile widziany udział w biegu wraz z psem. 
11.20 Organizator nie oferuje ubezpieczenia NNW, uczestnik startuje na własną 
odpowiedzialność a kwestia ubezpieczenia NNW leży po stronie uczestnika biegu. 

 



12. UCZESTNICTWO Z PSEM 

12.1. Podczas biegu pies powinien być na smyczy 

12.2 Smycz nie może być dłuższa niż 2,5 m i musi być dobrze widoczna dla innych uczestników 
biegu 

12.3. W przypadku gdy pies jest na smyczy, której widoczność jest znacznie utrudniona należy 
pilnować by odległość uczestnika od psa była niewielka i by nie zachodziło ryzyko potknięcia się 
lub zaczepienia o smycz przez innego uczestnika. 

12.4. Zabrania się: wyprzedzania psa, ciągnięcia oraz zmuszania psa do biegu w jakikolwiek 
sposób na całej trasie biegu. 

12.5. Właściciel jest zobowiązany do utrzymania czystości i sprzątania po swoim psie zarówno na 
trasie biegu jak i na całym terenie imprezy. 

12.6 Uczestnik, który startuje w biegu z psem zobowiązany jest posiadać przy sobie woreczki 
jednorazowe umożliwiające posprzątanie nieczystości pozostawionych przez psa. Organizator 
zastrzega sobie prawo do sprawdzania czy uczestnik posiada taki woreczek. 

12.7.Pilnowanie by pies nie stanowił zagrożenia dla innych uczestników biegu należy do 
uczestnika podczas całego czasu trwania imprezy 

12.8. Dbanie o bezpieczeństwo czworonożnego uczestnika biegu należy do właściciela  

 

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO 

13.1.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
jednak brak zgody uniemożliwia start w biegu. 

13.2.Uczestnik ma prawo zarejestrować się jako uczestnik anonimowy. Imię i Nazwisko 
uczestnika anonimowe gonie pojawi się na liście startowej biegu. 

13.3.Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, 
p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. 
poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi 
obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

13.4.Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO 
oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z 
akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane 
dotyczą. 

13.5. Dane osobowe uczestnika będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z  
regulaminem portalu, do których każdy uczestnik będzie miał indywidualny dostęp. 

13.6. Organizator biegu nie będzie udostępniał danych osobowych podmiotom innym 
zewnętrznym. Nie poddajemy danych zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
14.1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
14.2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione. 
14.3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób 
zabezpieczających trasę biegu,  
14.4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

14.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach w zapisie 
regulaminu organizator poinformuje uczestników na stronie wydarzenia na Facebooku. 
 

 


