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7 CROSS MUFLONA 2019 – Urodziny Waldka 

na dystansie 56 km  

Regulamin 

I. ORGANIZATOR 

1. Klub Biegacza „Aktywni Konin”  i Koło Łowieckie nr 23 „ Knieja” w Koninie. 

Sponsor wspierający:            

Waldemar Szygenda   

NADLEŚNICTWO KONIN. 

II.CEL 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Konina i okolic. 
3. Promocja zdrowego stylu życia. 
4. Promocja terenów nadleśnictwa Konin. 

III.TERMIN I MIEJSCE 

1. 23 lutego (sobota) 2019 r.,  Rudzica. 
2. Godzina 6:00 Ultra, pozostałe dystanse  11.00. 
3. Start oraz meta biegu: Leśniczówka, Rudzica 1. 
4. Trasa biegu: pętla wokół leśniczówki. 
5. Trasa teren 100%.  

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W biegu głównym na dystansie 55 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu 
rozgrywania imprezy ukończyła 20 lat. 

2. Uwaga! Limit uczestników biegu głównym wynosi 50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo 
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia  limitu zgłoszeń. 

3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Muflona na dystansie Ultra muszą zostać 
zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie leśniczówki w Rudzicy 
1. Biuro będzie czynne w sobotę, 23 lutego  2019  w godz. 5:45 – 6:00. 
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4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji 
danych osobowych oraz wieku. 

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie 
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w 
Biurze Zawodów. 

6. Przewidywana jest klasyfikacja najlepszego zawodnika i zawodniczki.  
7. Decyzje obsługi medycznej (ratowników medycznych), co do kontynuowania biegu są 

ostateczne i niezmienne. 
8. Każdy z uczestników biegnie na swoją odpowiedzialność. 

VI. PROGRAM IMPREZY 

Każdy uczestnik biegu może dołączyć do biegaczy ultra w dowolnym momencie trwania biegu 
głównego. 

10:00 – 10:55 – biuro zawodów dla pozostałych biegaczy. 

11.00 – Uroczyste otwarcie. Start Biegu. 

13.30 –  14.00 Ceremonia dekoracji i zakończenie imprezy. Wspólne ognisko oraz posiłek 
(grochówka + kiełbaski do pieczenia nad ogniskiem).  

VII. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do biegu głównego będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie internetowej klubu oraz Fb. W przypadku większej liczby chętnych do uczestnictwa 
zostanie przeprowadzone losowanie w dniu 17.02.2019r. 

2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 16 lutego 2019 r. lub do momentu 
osiągnięcia limitu 50 miejsc. Opłaty startowej w dniu zawodów (proszę o przygotowanie 
równej kwoty).  

VIII OPŁATA STARTOWA 

1. Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi 30 złotych.  
2. Opłatę należy uiścić na konto 32 1090 1199 0000 0001 1725 9723 lub w biurze zawodów. 
3. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym 

blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy 
wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu. 

4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje: 

 numer startowy  

 gorący napój na trasie w czasie trwania biegu. 

 posiłek regeneracyjny na mecie. 

 okolicznościowy medal. 

 doraźną opiekę medyczną ( ratownik medyczny)  na trasie i mecie biegu. 
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IX. NAGRODY 

1. Zdobywcy miejsc I – w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego otrzymują 
nagrody rzeczowe. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

RODO 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU: 

 

• Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie 

(dalej jako „Uczestnik”). 

• Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej 

uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

• Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w 

tym rozpowszechnianie przez KB Aktywni jego wizerunku, utrwalonego w trakcie 

Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w 

całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np. Facebook, Youtube) 

i stronach internetowych  KB Aktywni oraz podmiotów z nią współdziałających w 

zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od KB 

Aktywni lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach 

filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji 

drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez KB Aktywni w związku z 

organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.• 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako 

„RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest KB Aktywni. 5;  

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: 

iod@trzemeszno.pl.;  

3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu 

informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 

powyżej; 

4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni  
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pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i 

organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie 

danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 

bezpieczeństwo przekazywanych danych;  

5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw 

trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja 

Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych 

osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na 

podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję 

Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do 

państwa trzeciego;  

6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;  

7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; Strona 2 z 2 8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa 

w Imprezie;  

10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje 

bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.   

 

1. Dane osobowe uczestników Biegu Muflona będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
Biegu o Muflona, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Biegu Muflona będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest 
Organizator. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z 
udziałem w Biegu Muflona obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 
nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub 
rozpowszechniany będzie projekt. 
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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 Biegu Muflona 
Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego 
danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, 
produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, 
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, 
poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w 
dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora 

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, 
dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym 

osobom trzecim.  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Biegu Muflona obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na 

wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do zapoznania się z trasą biegu. 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Waldemar Szygenda – V-ce Prezes Klubu Biegacza „Aktywni” Konin 
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