
IV Powiatowy Bieg na Piątkę                 

1. Cel imprezy: 
− sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej w trudnym terenie, 

− integracja środowiska biegowego, 

− promocja terenów leśnych gminy Grodzisk Wielkopolski. 
 

2. Organizator: 
− Grodziska Hala Sportowa,  

− Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp.  
 

3. Termin:  
- 18.05.2019r. (sobota),  start o godzinie 15:00 
 

4. Miejsce: 
- Stacja Ujazd koło Grodziska Wlkp. ,mapa dojazdu w załączniku. 
  

5. Dystans: 
− 5 km - jedna pętla. 
 

6. Trasa: 
− prowadzi drogami leśnymi, i polnymi , 

- trasa nie posiada atestu,  

- oznaczona będzie co 1km,  

- na trasie biegu organizator zapewni jeden punkt z wodą.  
 

7. Biuro zawodów: 
− Stacja Ujazd – mapka  dojazdu w załączniku,  

- godziny otwarcia biura: czynne w dniu biegu od 13:00 do 14:45.  
 

8. Zgłoszenia 
- ustalony jest limit 150 zapisanych i opłaconych biegaczy, 

− zgłoszenia elektronicznie do 10 maja na stronie: 

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4710- 
 lub e-mail: julia@pgw.pl, kierownik@amorki.pl - Podając imię i nazwisko, rok urodzenia, 

miejscowość, numer telefonu oraz rozmiar koszulki. 
 

9. Opłata startowa wynosi: 
− 20 zł płatne do dnia 13 maja 2019 roku (o terminie wpłaty decyduje data wpłynięcia  

pieniędzy na konto), 

- nie ma prowadzonych zapisów i opłat w dniu zawodów.  
 

DANE DO PRZELEWU:  

31 9063 0008 0000 0011 9539 0002 

Grodziska Hala Sportowa 

ul. Żwirki i Wigury 2a 

62-065 Grodzisk Wlkp. 

tytułem:  IV Powiatowy Bieg na „Piątkę” imię i nazwisko, rok urodzenia osoby startującej  
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10. Klasyfikacja i nagrody: 
− pomiar czasu brutto, prowadzony będzie metodą kodów kreskowych,  

− kategoria generalna kobiet i mężczyzn, 

− puchary  oraz nagrody rzeczowe  dla 10 pierwszych pań i 10 pierwszych panów,  

- klasyfikacja Masters, puchary oraz nagrody dla pierwszych zawodniczek i zawodników 

   powyżej 40 roku życia , poza kategorią open,     

− medale i koszulki dla wszystkich uczestników,  

-  możliwe upominki od sponsora lub wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji.  

 - W ramach Biegu odbędą się: Mistrzostwa Zespołu Szkół Technicznych 

 im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. oraz Mistrzostwa 

Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. 

(osobna klasyfikacja uczniów ZST oraz LO), 
 

11. Uczestnictwo: 
− do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i podpiszą 

stosowne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, osoby w wieku 16-18 lat za 

pisemną zgodą rodziców lub opiekunów z podpisem i nr PESEL, (zgoda do 

pobrania na stronie https://www.facebook.com/GrodziskaHalaSportowa/ oraz 

http://www.pgw.pl/), 

− uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, 

- wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym, 

− KAŻDY ZAWODNIK MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH DLA CELÓW WERYFIKACJI I UMIESZCZENIA W KOMUNIKACIE 

KOŃCOWYM, ORAZ PUBLIKACJI ZDJĘĆ NA STRONACH BIEGU, ZGODĘ 

POTWIERDZA WŁASNORĘCZNYM PODPISEM NA KARCIE WERYFIKACYJNEJ W 

BIURZE ZAWODÓW. 
 

12. Postanowienia końcowe: 
− po biegu posiłek regeneracyjny,  

− sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, 

− organizator zapewnia depozyt, 

− organizator zapewnia toaletę, lecz nie zapewnia kąpieli po biegu, 

− uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, 

− pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów. 
 

13. Kontakt :  
- Marcin Łodyga - Tel. 668-442-128, e-mail: kierownik@amorki.pl 

- Julia Sołtysiak  - Tel. : 506-092-396, e-mail:  julia@pgw.pl 

 

14. Dane osobowe :  
Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) 

informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w 

Grodzisku Wielkopolskim 

https://www.facebook.com/GrodziskaHalaSportowa/
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy  
ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500. 
 

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony 
Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 61 44 52 500 lub pod 
adresem e-mail: iod@pgw.pl  
 

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami: 

 zadań własnych o charakterze ponadgminnym; 

 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej. 

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań 
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z 
przepisów prawa krajowego i unijnego. 

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator 
może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, 
wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych 
funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające 
bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów 
prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 
w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe 
mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od 
kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów. 
 

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do 
których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 
pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie 
przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że 
nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada 
uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana 
danych w sposób zautomatyzowany. 
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