
REGULAMIN 

Biegów dzieci w ramach imprezy 

V Wąbrzeska Dziesiątka 

3 września 2022 r. 

 

I. Organizatorzy: 

1. Organizatorem imprezy „V Wąbrzeska Dziesiątka”, zwanej dalej „Biegiem” jest 

Stowarzyszenie miastoaktywni.pl, z siedzibą w Wąbrzeźnie 87-200, ul. 1 Maja 37a. 

2. Partnerem Biegu jest Miasto Wąbrzeźno oraz Powiat Wąbrzeski. 

 

II. Cel imprezy 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu i dobrej zabawy na świeżym 

powietrzu wśród dzieci. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja regionu jako miejsca przyjaznego ludziom aktywnym. 

 

III. Termin i miejsce zawodów: 

1. Biegi odbędą się 3 września 2022 r. od godziny 9:00 na Stadionie Miejskim im. Jana 

Wesołowskiego w Wąbrzeźnie przy ul. Tysiąclecia 3. Bieg odbędzie się bez względu na 

warunki pogodowe. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym 

Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej 

informacji na stronie internetowej www.wabrzeskadziesiatka.pl i www.miastoaktywni.pl. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Prawo startu mają dzieci z roczników 2007-2018. 

2. Kategorie wiekowe: 

 
Dziewczynki 

4-6 lat (dzieci z roczników 2016-2018) 

7-9 lat (dzieci z roczników 2013-2015) 

10-12 lat (dzieci z roczników 2010-2012) 

13-15 lat (dzieci z roczników 2007-2009) 

Dystans 

200m 

400m 

600m 

800m 

Chłopcy 

4-6 lat (dzieci z roczników 2016-2018) 

7-9 lat (dzieci z roczników 2013-2015) 

10-12 lat (dzieci z roczników 2010-2012) 

13-15 lat (dzieci z roczników 2007-2009) 

 

3. Każde dziecko przed startem musi zostać zweryfikowane w Biurze i posiadać podpisane 

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do startu w Biegu 

(druk oświadczenia dostępny na stronie internetowej www.wabrzeskadziesiatka.pl). 

4. Każdy zawodnik i rodzic lub opiekun prawny mają obowiązek zapoznać się z 

Regulaminem Biegu i są zobowiązani do jego przestrzegania. Wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

Biegu. 

5. Organizator określa limit startujących na 300 osób. Rejestracja elektroniczna będzie 

dostępna maksymalnie do dnia 15.08.2022 r. W przypadku gdy elektroniczna rejestracja 

zostanie zakończona, a limit startujących nie zostanie osiągnięty, będzie możliwa rejestracja 

w biurze zawodów w dniu Biegu. 

6. Za uczestnika Biegu uważa się osobę, która wypełniła i przesłała Formularz Rejestracyjny 

oraz dokonała Opłaty Rejestracyjnej. 

7. Na liście uczestników widoczne są tylko osoby, które wypełniły Formularz Rejestracyjny 

oraz dokonały Opłaty Rejestracyjnej. Na liście nie są widoczne osoby, które dokonały 

zgłoszenia, a nie dokonały Opłaty Rejestracyjnej. 

http://www.wabrzeskadziesiatka.pl/


8. Osoby, które wypełniły Formularz Rejestracyjny oraz dokonały Opłaty Rejestracyjnej w 

2020 roku (bieg nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa) automatycznie zostają 

wpisane na listę uczestników Biegu w 2022 roku bez konieczności powtórnej rejestracji. 

 

V. Opłaty startowe: 

Wysokość opłaty startowej wynosi 20zł. W ramach opłaty każde dziecko otrzyma na mecie 

pamiątkowy medal oraz słodki poczęstunek i wodę. 

 

VI. Klasyfikacja: 

W biegach dziecięcych nie będzie prowadzonej klasyfikacji. Wszystkie dzieci na mecie 

otrzymają medal. 

 

VII. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) jest Stowarzyszenie 

miastoaktywni.pl, ul. 1 Maja 37a, 87-200 Wąbrzeźno. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia 

biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz 

innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem „V Wąbrzeskiej Dziesiątki” na 

podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) przepisów RODO. 

3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale 

niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Wyrażona zgoda może zostać w każdym 

czasie odwołana. Brak zgody na przetwarzanie wszystkich danych skutkuje publikacją 

wyników z rywalizacji jedynie w formie numeru startowego oraz uzyskanego czasu brutto i 

netto (tj. bez imienia i nazwiska, klubu, miejscowości). 

4. Przetwarzanie danych Uczestników w związku z ich udziałem w Biegu, obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska, klubu Uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której 

zamieszkuje. 

5. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w 

formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 

wykorzystywane zgodnie z ustawą ochronie danych osobowych. 

6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, 

za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości 

bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


