
Regulamin "II Biegu w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca" 

31.05.2020r. 

 

 

 1. Cele imprezy 

 a) Cel główny: 

▪ popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej u mieszkańców gminy 

Kocmyrzów-Luborzyca oraz województwa małoposlkiego. 

 b) Cele szczegółowe: 

• zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dążenia do zdrowego trybu życia 

• kreowanie pozytywnych wzorców zachowań 

• integracja lokalnego środowiska społecznego 

• umożliwienie współzawodnictwa sportowego wśród przedstawicieli każdej grupy wiekowej 

• aktywizacja rodzin do aktywnego spędzania czasu wolnego 

• uświetnienie obchodów Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 

 

 2. Organizator 

Stowarzyszenie RUSZ SIĘ! 

ul. Czekoladowa 4, 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca 

Koordynator: Maja Moczyńska-Papka, tel. 510-112-113 

stowarzyszenieruszsie@gmail.com 
 

 3. Informacje szczegółowe o biegu 

 a) Miejsce startu i mety: Kocmyrzów, ul. Sportowa 18, Boisko LKS Sokół Kocmyrzów 

 b) Termin: 31.05.2020, g. 10:00 

 c) Limit uczestników: 

▪ łącznie na dystansach 5 i 12km – 400 uczestników 

▪ biegi dziecięce na dystansach 100-1000m – 200 uczestników 

 d) Dystanse, kategorie wiekowe i dodatkowe klasyfikacje: 

 

◦ Bieg na 5km 

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

K 12 (12-17 lat) M 12 (12-17 lat) 

K 18 (18-29 lat) M 18 (18-29 lat) 

K 30 (30-39 lat) M 30 (30-39 lat) 

K 40 (40-49 lat) M 40 (40-49 lat) 

K 50 + (50 lat i więcej) M 50 + (50 lat i więcej) 

 

▪ klasyfikacja open par małżeńskich „Najszybsze małżeństwo” 

▪ klasyfikacja drużynowa „Najszybsze sołectwo gminy Kocmyrzów-Luborzyca” 

▪ klasyfikacja drużynowa „Najszybsza szkoła gminy Kocmyrzów-Luborzyca” 

▪ klasyfikacja drużynowa „Najszybsza grupa nieformalna” 

 

◦ Nordic Walking na 5km: 

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

K open M open 

 

◦ Bieg na 12km 

 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

K 16 (16-19 lat) M 16 (16-19 lat) 

K 20 (20-29 lat) M 20 (20-29 lat) 

K 30 (30-39 lat) M 30 (30-39 lat) 
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K 40 (40-49 lat) M 40 (40-49 lat) 

K 50 + (50 lat i więcej) M 50 + (50 lat i więcej) 

 

▪ klasyfikacja open par małżeńskich „Najszybsze małżeństwo” 

▪ klasyfikacja drużynowa „Najszybsze sołectwo gminy Kocmyrzów-Luborzyca” 

▪ klasyfikacja drużynowa „Najszybsza grupa nieformalna” 

 

◦ Biegi dzieci (boisko LKS Sokół Kocmyrzów): 

 

100m 

➢ dziewczynki - rocznik 2016 i młodsze – 100m (elektroniczny pomiar czasu) 

➢ chłopcy – rocznik 2016 i młodsze – 100m (elektroniczny pomiar czasu) 

 

250m 

➢ dziewczynki – roczniki 2015 i 2014 – 250m (elektroniczny pomiar czasu, 1 okrążenie boiska) 

➢ chłopcy – roczniki 2015 i 2014 – 250m (elektroniczny pomiar czasu, 1 okrążenie boiska) 

 

500m 

➢ dziewczynki – roczniki 2013 i 2012 – 500m (elektroniczny pomiar czasu, 2 okrążenia boiska) 

➢ chłopcy – roczniki 2013 i 2012 – 500m (elektroniczny pomiar czasu, 2 okrążenia boiska) 

 

750m 

➢ dziewczynki – roczniki 2011 i 2010 – 750m (elektroniczny pomiar czasu, 3 okrążenia boiska) 

➢ chłopcy – roczniki 2011 i 2010 – 750m (elektroniczny pomiar czasu, 3 okrążenia boiska) 

 

1000m 

➢ dziewczynki – roczniki 2009 - 2007 – 1000m (elektroniczny pomiar czasu, 4 okrążenia boiska) 

➢ chłopcy - roczniki 2009 -2007 – 1000m (elektroniczny pomiar czasu, 4 okrążenia boiska) 

 

 

 

 4. Informacje o trasach 

 a) Trasa 5km 

Trasa biegu przewiduje dystans ok. 5km oraz ok. 70m przewyższeń. 

Start i meta: boisko sportowe LKS Sokół Kocmyrzów w Kocmyrzowie, ul. Sportowa 18. 

Nawierzchnia: asfalt i drogi polne 
 

 b) Trasa ok. 12 km 

Trasa biegu przewiduje dystans ok. 12 km oraz ok. 500m przewyższeń. 

Start i meta: boisko sportowe LKS Sokół Kocmyrzów w Kocmyrzowie, ul. Sportowa 18. 
Nawierzchnia: asfalt, drogi polne i leśne 

 

 c) Biegi dzieci na dystansach 100-1000m 

Okrążenia po ok. 250m wokół boiska LKS Sokół Kocmyrzów w Kocmyrzowie, ul. Sportowa 18. 

 

 d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu tras. 

 e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości dystansu o nie więcej niż 20% długości trasy. 

 

 5. Pomiar czasu 

 a) Pomiar czasu będzie na starcie oraz na mecie. 

 b) Dodatkowy punkt kontrolny będzie znajdował się na trasie biegu na 12 km. Zawodnicy, którzy nie 

przebiegną przez punkty kontrolne nie będą sklasyfikowani. 

 c) Ustala się limit czasu na przebiegnięcie/przejście obu dystansów: 90 minut. 

 d) Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się limicie czasu nie będą sklasyfikowani, a po upływie limitu czasu 

nie są już uczestnikami Biegu. 
 

 6. Terminy zgłoszeń i opłata startowa – bieg i marsz na 5km oraz bieg na 12 km 

 a) Elektroniczna rejestracja zawodników trwa do 28 maja 2020 lub do momentu osiagnięcia limitu 

zawodników. 

 b) Jeśli limit zawodników nie zostanie osiągnięty do 28 maja 2020, w dniu zawodów będzie możliwa 

dodatkowa rejestracja. 

 c) W przypadku biegów na dystansach 5 i 12km, za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie 



formularza zgłoszeniowego na stronie biegu i wpłacenie opłaty rejestracyjnej na konto organizatora. 

 d) Opłata startowa wynosi 25zł od osoby startującej w biegu na dystansie 5 km, 12 km oraz w marszu 

Nordic Walking na dystansie 5 km i jest płatna nie później niż do 28 maja 2020r. W dniu biegu opłata 

startowa wynosi 35zł od osoby. 

 e) Numery startowe (przydzielane losowo) oraz chipy do pomiaru czasu będą wydawane dzień przed 

zawodami oraz w dniu zawodów w Biurze Zawodów za okazaniem dowodu tożsamości. 

 f) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku kontuzji lub nagłych sytuacji losowych 

dopuszczamy możliwość przeniesienia wpłaty na innego zawodnika. W powyższym wypadku 

prosimy o kontakt przez stowarzyszenieruszsie@gmail.com. Przepisanie pakietu startowego może 

nastąpić najpóźniej do 28 maja 2020r. 

 g) Organizator nie zwraca opłaty rejestracyjnej osobom, które rezygnują ze startu, nie ukończyły 

zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. 

 h) W ramach wpisowego organizator zapewnia: 

• start w zawodach oraz obsługę trasy, 

• numery startowe i chipy do pomiaru czasu 

• depozyt, w którym można zostawić rzeczy osobiste (rzeczy do depozytu będą przyjmowane we 

własnych, zawiązanych workach foliowych i wydawane po biegu na podstawie numeru 

startowego) 

• wodę i poczęstunek po zawodach (na trasach na 5 i 12km będą punkty z wodą) 

• zabezpieczenie medyczne, 

• pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy zawody w limicie czasu 

• puchary i nagrody dla  3 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej kobiet, mężczyzn,  

dziewczynek i chłopców oraz w dodatkowych klasyfikacjach, 

• losowanie dodatkowych nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników biegów na 

dystansach 5 i 12km 

 i) Dodatkowo będzie możliwość zakupienia pamiątkowej koszulki technicznej. Informacja o 

szczegółach zakupu zostanie umieszczona na stronie organizatora. 

 j) Pakiet startowy może być odebrany osobiście lub przez inną osobę na podstawie pisemnego 

pełnomocnictwa, którego wzrór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

 7. Udział w zawodach osób niepełnoletnich 

 

 a) Uczestnicy niepełnoletni biorą dział w biegu tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna. 

 b) Pakiet startowy osoby niepełnoletniej może być odebrany tylko przez rodzica lub opiekuna. 

 c) Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie biorące udział w biegu biorą ich rodzice lub opiekunowie 

podpisując w biurze zawodów stosowne oświadczenie. 

 d) Brak pisemnej zgody opiekuna prawnego uprawnia organizatora do wykluczenia uczestnika z biegu. 

 

 

 8. Terminy zgłoszeń i opłata startowa – biegi dziecięce na dystansach 100-1000m 

 

 a) Biegi dzieci na dystansach 100-1000m są bezpłatne dla uczestników. 

 b) Dzieci klasyfikowane są do kategorii wiekowej na podstawie roku urodzenia. 

 c) W przypadku biegów dzieci, za zgłoszenie  uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na stronie biegu i odebranie numeru startowego w biurze zawodów. 

 d) Limit numerów startowych wynosi 200. 

 e) W związku z brakiem opłaty za udział, dopuszczamy nielimitowane zapisy na stronie biegu, 

natomiast start w zawodach zostaje potwierdzony dopiero odbiorem numeru startowego i 

podpisaniem stosownych oświadczeń. 

 f) Pierwsze 200 osób, które odbierze numer startowy, będzie dopuszczone do startu w zawodach. 

 g) Odbiór numerów startowych będzie możliwy w godzinach otwarcia biura zawodów (patrz pkt. 10) 

 h) Uczestnicy niepełnoletni biorą dział w biegu tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna. 

 i) Pakiet startowy osoby niepełnoletniej może być odebrany tylko przez rodzica lub opiekuna. 

 j) Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie biorące udział w biegu biorą ich rodzice lub opiekunowie 

podpisując w biurze zawodów stosowne oświadczenie. 

 k) Brak pisemnej zgody opiekuna prawnego uprawnia organizatora do wykluczenia uczestnika z biegu. 

 l) W ramach biegów dzieci organizator zapewnia: 

• start w zawodach oraz obsługę trasy, 

• numery startowe i chipy do pomiaru czasu 

• depozyt, w którym można zostawić rzeczy osobiste (rzeczy do depozytu będą przyjmowane we 

własnych, zawiązanych workach foliowych i wydawane po biegu na podstawie numeru 

startowego) 

• wodę i poczęstunek po zawodach 

• zabezpieczenie medyczne, 
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• pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy bieg 

• puchary i nagrody dla  3 pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej dziewczynek i 

chłopców 

 m) Dodatkowo będzie możliwość zakupienia pamiątkowej koszulki technicznej. Informacja o 

szczegółach zakupu zostanie umieszczona na stronie organizatora. 

 

 9. Zasady dodatkowych klasyfikacji 

 a) klasyfikacja open par małżeńskich „Najszybsze małżeństwo” 

◦ Aby w danej kategorii małżeństwa biegaczy zostały sklasyfikowane, bieg musi ukończyć w 

regulaminowym czasie obu małżonków. Do obliczeń przyjmuje się sumaryczny czas 

uzyskany przez parę. Obie osoby z pary muszą biec na tym samym dystansie – 5 lub 12 km 

◦ Klasyfikacja odbywa się osobno na dystansach 5 i 12 km 

 b) klasyfikacja drużynowa „Najszybsze sołectwo gminy Kocmyrzów-Luborzyca” 

▪ Aby wziąć udział w klasyfikacji, z danego sołectwa położonego w gminie Kocmyrzów-

Luborzyca, musi się zgłosić co najmniej 6 zawodników na danym dystansie – co najmniej 3 

męźczyzn i 3 kobiety. Do obliczeń przyjmuje się sumaryczny czas uzyskany przez 3 

najszybsze kobiety i 3 najszybszych mężczyzn. 

▪ Klasyfikacja odbywa się osobno na dystansach 5 i 12 km 

 c) klasyfikacja drużynowa „Najszybsza szkoła gminy Kocmyrzów-Luborzyca” 

▪ Aby wziąć udział w klasyfikacji, z danej szkoły leżącej na terenie gminie Kocmyrzów-

Luborzyca, musi się zgłosić co najmniej 4 zawodników, w tym 2 dziewczynki i 2 chłopców. 

Do obliczeń przyjmuje się sumaryczny czas uzyskany przez 2 najszybsze dziewczynki i 2 

najszybszych chłopców. 

▪ Klasyfikacja odbywa się tylko na dystansie 5km 

▪ Do biegu na 5 km zostają dopuszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy w dniu biegu mają 

skończone 12 lat. 

▪ Grupę zawodników biegu zgłasza nauczyciel danej szkoły podając dane każdego uczestnika 

z osobna i uiszczając opłatę za wszystkich zawodników. 

 d) klasyfikacja drużynowa „Najszybsza grupa nieformalna” 

◦ Aby wziąć udział w klasyfikacji "Najszybsza grupa nieformalna", musi się zgłosić co 

najmniej 6 zawodników na danym dystansie – co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiety. Do 

obliczeń przyjmuje się sumaryczny czas uzyskany przez 3 najszybsze kobiety i 3 

najszybszych mężczyzn. 

◦ Klasyfikacja odbywa się osobno na dystansach 5 i 12km. 

▪ Aby drużyna została poprawnie sklasyfikowana, nazwa drużyny musi być wpisana 

identycznie przez wszystkich uczestników (np. Fitness Kocmyrzów-Luborzyca, Radni 

Gminy KL, Piłkarze Sokoła, itp.) 

 e) Każdy zawodnik wybierający swoje miejsce zamieszkania spośród 25 sołectw gminy Kocmyrzów-

Luborzyca bierze udział w klasyfikacji "Najszybsze sołectwo" 

 f) Dodatkowo każdy zawodnik może wziać udział w klasyfikacji małżeńskiej i drużynowej. 

 

 10. Ramowy plan imprezy 

 

 a) Sobota 30.05.2020 

15:00 – Otwarcie biura zawodów 

20:00 – Zamknięcie biura zawodów 

 b) Niedziela 31.05.2020 

8:00 – Otwarcie biura zawodów i depozytu 

9:30 – Zamknięcie biura zawodów dla dystansów na 5 i 12 km (numery startowe dla dzieci można 

odbierać do momentu osiągnięcia limitu 200 zawodników, ale nie później niż do godziny 12:00) 

10:00 – Start biegu na 12 km 

10:10 – Start biegu i marszu Nordic Walking na 5 km 

12:00 – Zamknięcie biura zawodów dla biegów dzieci. 

12:00 – Dekoracja zwycięzców i losowanie nagród 

13:00 – Rozpoczęcie biegów dzieci na dystansach 100-1000m w kolejności od najmłodszych do najstarszych kategorii 

14:00 – Dekoracja zwycięzców w biegach dziecięcych 

 c) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w planie imprezy spowodowanych czynnikami 

zewnętrznymi. 

 

 11. Postanowienia końcowe 

 a) Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora. 

 b) Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

 c) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, centralnie na klatce 

piersiowej. 

 d) Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego 



numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. 

 e) Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 

wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. 

 f) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie 

do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. 

 g) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

 h) Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do 

decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów 

ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

 i) Podczas biegu będzie obecny ratownik medyczny. 

 j) Zawodnicy biegną całkowicie na własną odpowiedzialność. Potencjalne urazy czy szkody wynikłe z 

udziału w zawodach nie będą powodem żadnych roszczeń wobec organizatora imprezy. 

 k) Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu zatrudnionemu w 

imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów 

medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 

 l) Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy 

są ostateczne i nieodwołalne. 

 m) Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

regulaminu. 

 n) Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji 

imprezy i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu 

przez podmioty współorganizujące, partnerów oraz sponsorów zawodów. 

 o) Dodatkowe informacje o partnerach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą 

publikowane na stronie internetowej https://stowarzyszenieruszsie.wordpress.com oraz profilu: 

https://www.facebook.com/stowarzyszenieruszsie 
 p) Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. 

 q) Organizator zawodów posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

 r) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem "siły wyższej". 

 s) Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną uprzednio powiadomieni, poprzez 

komunikat na stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Regulaminu "II biegu w gminie Kocmyrzów-Luborzyca" 

 

https://stowarzyszenieruszsie.wordpress.com/bieg-na-piatke/
https://www.facebook.com/stowarzyszenieruszsie


DANE OSOBOWE I POLITYKA RODO NA ZAWODACH "II BIEG W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA" 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się za wiążące następujące definicje: 

1.1.1 Regulamin – przepisy i ustalenia stworzone przez Organizatora i obowiązujące w trakcie Biegu, a także 

określające sposoby i warunki zgłaszania woli uczestnictwa w Biegu, sposób przeprowadzenia biegu oraz 

ewaluację wyników sportowych; 

2. DANE OSOBOWE 

2.1 Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika podane przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza 

na stronie wskazanej w Regulaminie są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi 

organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu https://time-sport.pl/ . Dane, po zakończeniu 

rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane Organizatorowi na podstawie zawartej 

pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a Organizatorem umowy o powierzenie danych osobowych. 

2.2 Organizator wykorzysta przekazane mu dane osobowe, o których mowa w punkcie 2.1, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez Uczestnika zgody, wyłącznie do celów związanych z 

realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie 

dostępnej), przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie Biegu, stronie podmiotu 

organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, 

stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i 

sponsorów Biegu), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych, innych celach 

bezpośrednio związanych z organizacją i promocją Biegu, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania 

nagród. 

2.3 Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych Uczestnik otrzyma od Organizatora szczegółową 

informację o przetwarzaniu jego danych osobowych (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w 

celach przewidzianych w niniejszym Regulaminie) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w 

zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem) przez Organizatora, przy czym wyrażenie zgody jest 

dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora pozwala na zorganizowanie uczestnictwa 

Uczestnika w Biegu, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w 

Biegu. 

2.4 W sytuacji opisanej w punkcie 2.3 administratorem danych osobowych jest Organizator, którego dane 

zostały bliżej podane w Regulaminie. 

2.5 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach: 

▪ przygotowania, realizacji Biegu i zapewnienia udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności 

przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników 

zawodów i informowania o przebiegu Biegu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 (dalej jako RODO), 

▪ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
▪ ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym 

interesem Organizatora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

2.6 Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2.5 

celów przetwarzania, tj.: 

▪ w zakresie przygotowania, udziału Uczestnika w Biegu, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu 

Biegu 

- przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po 

realizacji Biegu, przez okres, w którym Organizator będzie organizował kolejne edycje Biegu, 

▪ w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze - przez okres niezbędny do 

wypełniania tych obowiązków przez Organizatora, 

▪ w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń 

przewidziany przepisami prawa. 

2.7 Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy 

organizacji Biegu. 

2.8 Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2.9 Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2.10 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu, to Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją. 

2.11 Uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

2.12 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych Organizatorowi 

bądź podmiotowi organizującemu zapisy, zgodnie z punktem 2.1, będzie brak możliwości przygotowania i 

zapewnienia uczestnictwa w Biegu dla danego Uczestnika. 

https://time-sport.pl/


2.13 Organizator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu pośrednim lub bezpośrednim, które wywoływałoby wobec Uczestnika 

skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Uczestnika wpływało. 

2.14 Każdy Uczestnik dokonując zapisu na Bieg wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w 

szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z Biegu 

zamieszczonych w mediach, 

a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – 

w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Regulaminu "II biegu w gminie Kocmyrzów-Luborzyca" 

 

 



 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 

 

"II Bieg w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca" 

31.05.2020 

 

Ja niżej podpisana/ny legitymująca/cy się dowodem osobistym o numerze…………………….................… 

upoważniam …………………………………………........… legitymującą/cego się dowodem osobistym o numerze 

…………………......................… do odebrania mojego pakietu startowego na izawody biegowe "II Bieg w Gminie 

Kocmyrzów-Luborzyca" . Do upoważnienia dołączam podpisane Oświadczenie. 

 

……….............................................……………………… 

 Data i czytelny podpis 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych 

przez Stowarzyszenie "Rusz Się!" w dniu 31.05.2020 pod nazwą "II Bieg w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca". 

Jednocześnie oświadczam, że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. 

 

 

 ………….............................................…………………… 

  Data i czytelny podpis 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz 

wizerunku (zdjęcia i nagrania wykonane w czasie zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia, 

nagrania i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi będą podane do publicznej wiadomości na stronach 

internetowych, prasie i w informatorach branżowych. 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w tym wizerunku (zdjęcia i nagrania wykonane w czasie 

zawodów) firmie realizującej pomiar czasu w celu organizacji zawodów oraz ogłoszenia wyników i zdjęć na stronie. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Rusz Się!" 

2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych - e-mail: stowarzyszenieruszsie@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy sportowej i promocji imprez 

sportowych 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot uprawniony do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa realizujący pomiar czasu. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

uczestnictwa w imprezie sportowej. 

 

 

 

……………....................................………………………… 

Data i czytelny podpis 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

do Regulaminu "II biegu w gminie Kocmyrzów-Luborzyca" 

 

 

mailto:stowarzyszenieruszsie@gmail.com


 

 

Zgoda rodzica na udział dziecka w "II biegu w gminie Kocmyrzów-Luborzyca" 

 

 

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  .................…………………………………………     

ur. ………………………………… w zawodach pn. "II Bieg w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca". Jednocześnie 

oświadczam, że obecny stan zdrowia mojego dziecka pozwala na wzięcie udziału ww zawodach biegowych 

organizowanych przez Stowarzyszenie "Rusz Się!" w dniu 31.05.2020. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią 

regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. 

 

..............................................……….................……………………… 

 Data i czytelny podpis 

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w 

oświadczeniu oraz wizerunku (zdjęcia i nagrania wykonane w czasie zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w 

zawodach. Zdjęcia, nagrania i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi będą podane do publicznej wiadomości na 

stronach internetowych, prasie i w informatorach branżowych. 

Wyrażam zgodę na przekazanie danych osobowych mojego dziecka, w tym wizerunku (zdjęcia i nagrania wykonane w 

czasie zawodów), firmie realizującej pomiar czasu w celu organizacji zawodów oraz ogłoszenia wyników i zdjęć na 

stronie. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

9) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Rusz Się!" 

10) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych - e-mail: stowarzyszenieruszsie@gmail.com 

11) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy sportowej i promocji imprez 

sportowych 

12) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot uprawniony do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa realizujący pomiar czasu. 

13) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa 

14) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania 

15) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

16) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

uczestnictwa w imprezie sportowej. 

 

 

 

……………....................................………………………… 

Data i czytelny podpis 

mailto:stowarzyszenieruszsie@gmail.com

