
REGULAMIN   

 

XVII OGÓLNOPOLSKI BIEG O PUCHAR 
BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO 

BIEG GŁÓWNY 10km (atest),  

Bieg rekreacyjny około 5km,  

Nordic Walking impreza rekreacyjna dystans 5km 

 

I. ORGANIZATOR: 

UKS KUSY Bukowno, MOSiR w Bukownie 

DYREKTOR BIEGU : GRAŹYNA KOWINA -ŚWIDEREK 

tel. kom.694175737    www.biegbukowno.pl  e-mail: biegbukowno@gmail.com 

II. TERMIN: 

21.06.2020 r. 

godz.17.00 ( Bieg Główny, Bieg  rekreacyjny) 

godz. 17.10 Nordic Walking. 

III. TRASA: 

Start, meta- Stadion MOSiR w Bukownie, 

2 pętle  5km ulicami miasta Bukowno na dystansie 10km (atest PZLA) 

Obowiązuje limit czasu -75 min. 

UCZESTNICTWO: 

IV. UCZESTNICTWO: 
1. W biegu mogą startować zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 16 lat 
(zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego – 



rodzica/opiekuna prawnego – zał. nr 1). 
 
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. 
 W czasie weryfikacji zawodnicy muszą: 
a) okazać potwierdzenie zgłoszenia w postaci biletu z kodem QR (wydrukowanego 
lub na telefonie), który należy pobrać ze swojego profilu w portalu Datasport, 
wiadomości e – mail lub sms otrzymanej przed biegiem od Datasport, 
- bilet z kodem QR generowany i wysyłany jest po zamknięciu zapisów do biegu, 
- w przypadku braku biletu z kodem QR weryfikacja tożsamości, daty urodzenia 
i obywatelstwa, zostanie przeprowadzona na podstawie dowodu osobistego lub 
paszportu zawodnika, 
b) pobrać numer startowy (numer startowy wchodzi w skład pakietu startowego), 
c) w przypadku zawodników niepełnoletnich dostarczyć zgodę przedstawiciela 
ustawowego – rodzica/opiekuna prawnego (zał. 1). 
3. Zgłoszenie udziału zawodnika w biegu jest równoznaczne z: 
a) akceptacją niniejszego regulaminu, 
b) potwierdzeniem braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, 
c) potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych oraz upublicznienia wizerunku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu, 
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
e) wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku. 
4. Organizatorzy nie przewidują startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach. 
5. Wszyscy uczestnicy imprezy sportowej zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia 
Organizatorów. 
6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do 
przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 
7. Ustalony został limit 500 uczestników. 

V. ZGŁOSZENIA: 
1. Rejestracji do udziału w biegu można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez 
stronę datasport.pl, maratonypolskie.pl  lub biegbukowno.pl w terminie do 16 czerwca 2020 
roku lub do wyczerpania limitu 500 nadanych numerów startowych  
(posiadających status: zgłoszony i opłacony). 
2. Organizatorzy przewidują dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników 
i przedstawicieli Sponsorów. 
3. Zawodnicy którzy dokonali rejestracji oraz opłaty startowej, otrzymają na podany numer 
telefonu oraz e – mail wiadomość zawierającą link do biletu z kodem QR, który trzeba pobrać 
lub wydrukować a następnie okazać w biurze zawodów przy weryfikacji i odbiorze pakietu 
startowego. Dodatkowo bilet z kodem QR będzie możliwy do pobrania z osobistego profilu 
zawodnika w portalu Datasport (bilet z kodem QR generowany i wysyłany jest po zamknięciu 
zapisów do biegu tj. 18.06.2020). 
4. Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby, w przypadku braku możliwości osobistego 
udziału w weryfikacji i odbioru pakietu startowego. W tym celu należy: 
a) w otrzymanej od Datasport wiadomości e – mail lub sms, zawierającej odnośnik do 
biletu z kodem QR, należy kliknąć w link UPOWAŻNIENIA i podać numer telefonu 
komórkowego oraz adres e – mail osoby, która będzie brała udział w weryfikacji oraz będzie 
odbierała pakiet startowy w imieniu zawodnika, 
b) po zapisaniu upoważnienia na podany numer telefonu oraz adres e – mail wysłany 



zostanie link do pobrania biletu z kodem QR umożliwiającym udział w weryfikacji oraz 
odbiór pakietu, 
c) zawodnik, w dowolnym momencie, może zmienić dane upoważnionej osoby do udziału 
w weryfikacji oraz odbioru pakietu (zostanie wtedy wygenerowany i wysłany kolejny link 
do pobrania biletu z kodem QR ,a poprzedni bilet będzie nieaktywny), 
d) zawodnik może w każdym momencie wykasować dane upoważnianej osoby. W takim 
przypadku nie będą już działały wygenerowane wcześniej bilety z kodem QR a jedynym 
działającym będzie główny bilet z kodem QR, 
e) zawodnik, za pomocą własnego biletu głównego z kodem QR, może w każdym 
przypadku osobiście wziąć udział w weryfikacji oraz odebrać swój pakiet startowy, 
niezależnie od wystawionych wcześniej upoważnień. 
5. Przepisanie numeru startowego można dokonać na podstawie cesji numeru startowego. 
W tym celu należy zalogować się na swój profil w portalu Datasport, wejść w edycję 
zgłoszenia i wybrać opcję „Cesja numeru startowego”, a następnie należy postępować 
zgodnie z instrukcją, która będzie się wyświetlała na ekranie.  
Przepisanie numeru startowego będzie możliwe do dnia 16.06.2020 r. 
 
VI. OPŁATY: 
 
1. Opłata startowa w kwocie 50,00 zł brutto  (Bieg na 10km, 5km) wyłącznie za 
pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie 
do 16.06.2020 r. 
Opłata startowa w dniu zawodów w miarę niewykorzystanego limitu 70zł 
2. Opłata startowa w Marszu NW wynosi 30 zł brutto  on-line lub w dniu imprezy  
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
4. We wszystkich sprawach płatności prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na 
adres e – mail: platnosci@datasport.pl. 
5. Koszty udziału  ponosi zawodnik lub instytucje delegujące. Koszty organizacyjne 
ponoszą Organizatorzy. 
6. Osoby, które chcą otrzymać rachunek proszone są o przekazanie danych  na 
adres e–mail Organizatora : biegbukowno@gmail.com 
 
VII. POMIAR CZASU: 
1. System firmy Datasport z wykorzystaniem chipów elektronicznych wbudowanych w numer 
startowy i zabezpieczonych pianką. 
2. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema 
agrafkami z przodu koszulki. 
3. Brak numeru u zawodnika podczas zawodów będzie skutkował jego dyskwalifikacją. 
4. Numer z chipem jest własnością zawodnika i będzie wydawany w biurze zawodów przy 
weryfikacji. 
 
VIII. BIURO ZAWODÓW: 
1. Miejsce: Hala sportowa ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno 
2. Termin i godziny otwarcia: 
21.06.2020 r. (niedziela ) g. 13:00 – 16:30 
 
IX. DEPOZYT: 
1. Miejsce: hala sportowa ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno 
2. Termin i godziny otwarcia: 21.06.2020 r. (niedziela) g. 16:00 – 19:00. 
 



 
X. KLASYFIKACJE: 
1. GENERALNA K i M 
 
2. KATEGORIE WIEKOWE 
Mężczyźni: rocznik:                                              Kobiety: 
M16 16 – 19 lat                                                 K16 16 – 29 lat 
M-20 20-29 lat                                                   K30 30 – 39 lat 
M30 30 – 39 lat                                 K40 40 – 49 lat 
M40 40 – 49 lat                       K50 50 lat i więcej 
M50 50 – 59 lat                            
M60 60lat i więcej 
 
 
XI. NAGRODY: ( nie dublują się) 
BIEG GŁÓWNY 10km: 
1. Klasyfikacja generalna K i M -nagroda finansowa za miejsce 1 – 3: 
a) 1 miejsce – 700,00 zł i puchar, 
b) 2 miejsce – 500,00 zł i puchar, 
c) 3 miejsce – 300,00 zł i puchar, 
 
2. Kategorie wiekowe -nagroda finansowa za miejsce 1 – 3: 
a) 1 miejsce – ok. 200,00 zł  
b) 2 miejsce – ok. 150,00 zł  
c) 3 miejsce – ok. 100,00 zł 
 
3. Mieszkańcy Bukowna 
nagrody rzeczowe za miejsca 1-6  M, miejsca 1-3 K  
(osoby zamieszkałe na terenie miasta Bukowno) 
 
4. Najlepszy zawodnik UKS KUSY 

 
5 Niepełnosprawni  - nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 
( z dysfunkcją narządów ruchu za okazaniem przy weryfikacji orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności 05-R) 
 
BIEG REKREACYJNY 5km bez podziału na kategorie wiekowe 
za zajęcie miejsc 1-3 K i M puchary 
NORDIC WALKING- impreza towarzysząca, rekreacyjna, bez  klasyfikacji. 
 

NAGRODA GŁÓWNA- TELEWIZOR LCD 

* KONKURS WŚRÓD UCZESTNIKÓW  biegów 10km, 5km  
 
 
 
 
XII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: 
Zasady ochrony danych osobowych zostały określone w klauzuli informacyjnej stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, których pełna treść dostępna jest u: 



1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji , ul. 
Spacerowa 1, 32 – 332 Bukowno (dalej: MOSIR) tel. 32 642 10 96 
2. Na stronach internetowych datasport.pl oraz biegbukowno.pl 
 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
* Bieg odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA bez względu na warunki atmosferyczne. 
* Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne podczas trwania biegu oraz 
ubezpieczenie NNW PZU Sport 
* Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich. 
* Istnieje możliwość dodatkowego wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z zawodów 
oraz NNW . Ubezpieczenie można wykupić wyłącznie podczas dokonywania rejestracji do 
biegu. 
* Każdy zawodnik biegu otrzyma elektroniczny pomiar czasu ,numer startowy z agrafkami, 
imienny dyplom – certyfikat (do pobrania na stronie datasport.pl), SMS z wynikiem na 
komórkę,koszulkę okolicznościową, ciepły posiłek, wodę na trasie i na mecie a zawodnicy, 
którzy ukończą bieg pamiątkowy medal. 
* Uczestnicy Nordic Walking otrzymają okolicznościową koszulkę , pamiątkowy medal i 
posiłek 
* Uczestnicy biegu będą mogli skorzystać z szatni, natrysków i depozytu na Hali Sportowej 
* Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie 
Imprezy 
* Wydawanie rzeczy z depozytu za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru 
startowego zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę. 
* Parking dla uczestników biegu znajduje się na ulicy Bukowej, Krasickiego, Reymonta, 
Spacerowej przed DT TRAMP, Ks. Zelka przy Basenie Kąpielowym. 
* W biegu nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem alkoholu 
lub środków odurzających. 
*  Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu. 
*  Interpretacja regulaminu należy do Organizatora 
 
XIV. ZAŁĄCZNIKI: 
1. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego. 
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 
 
 
 
 
DYREKTOR MOSiR                                                            DYREKTOR BIEGU 
Anna Kwaśniewska      Grażyna Kowina Świderek 



 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 
2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EWE (dalej RODO) oraz 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach imprez jest Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Bukownie ul. Spacerowa 1, 32-322 Bukowno. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz z 
którą można się skontaktować poprzez e – mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej 
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pan wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 
przez MOSIR w celach związanych z uczestnictwem w wydarzeniu. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez MOSIR w celach promocyjnych zgodnie z klauzulą informacyjną. 

5. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Bukownie  przepisami Instrukcji Kancelaryjnej. 

6. Odbiorcami danych będą: 
 - Datasport 
 - dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora, 

 - podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub 
świadczenia usługi 

- organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania 
Pani/Pana danych osobowych 

7. Uczestnicy imprezy mają 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. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólne 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi  
realizację celów do których dane były zbierane. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na 
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, Urzędu Miasta 
Bukowno oraz na lokalnych portalach i w lokalnej prasie, w celach związanych z 
upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 

 
 
 
 

 



Numer startowy 
 
 

          Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie: 
Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………... 
 
Data urodzenia dziecka:………………………………………………………………………... 
 
Nazwa szkoły/klubu:…………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego:……………………………………………….. 
 
Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic*/opiekun prawny* ww. nieletniego/jw oświadczam, że jest 
on/a zdolny/a do udziału w organizowanej w dniu 21 czerwca 2020 roku imprezie sportowej 
pn. „XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno” oraz, że brak jest jakichkolwiek 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w imprezie.  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami regulaminu i je akceptuję. 
Wyrażam zgodę na czynny udział dziecka w ww. imprezie sportowej i ponoszę za nie pełną 
odpowiedzialność. 
Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz na 
nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku przez Administratora danych osobowych –MOSiR w 
Bukownie ul. Spacerowa 1, 32-332 Bukowno, w celu udziału w organizowanej w dniu 
21 czerwca  2020 roku imprezie sportowej pn. „XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta 
Bukowno” w tym wynikających z niej celów promocyjnych, dokumentacyjnych oraz komunikacyjnych.  
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją w dowolnym momencie wycofać z tym, że wycofanie zgody nie 
będzie miało wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Klauzula informacyjna (warstwowa): 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach imprezy sportowej 
pn. „XVII Ogólnopolski bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno” jest MOSiR w Bukownie 
ul.Spacerowa 1, 32-332 Bukowno  
e – mail: kontakt@mosirbukowno.pl , koordynatorem jest Grażyna Kowina-Świderek  
tel. 694175737 
 Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników 
imprezy firmie Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl 
(dalej: Datasport) w celu rejestracji zgłoszeń i obsługi pomiaru czasu biegu; 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Barbara Kołacz, 
,e – mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com; 
3. Regulamin biegu głównego oraz  rekreacyjnego znajduje się  na 
stronie datasport.pl oraz biegbukowno.pl; 
4. Rejestracja do „XVII Ogólnopolskiego Biegu o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno” odbywa się za 
pośrednictwem portalu 
Datasport. Administratorem danych osobowych profili założonych w portalu jest Datasport. Więcej 
informacji: datasport.pl. 
 
 
 
      …..............................…...................……………….. 
      (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
* niepotrzebne skreślić 


