
 

REGULAMIN ŚMIGIELSKIEGO 

WIRTUALNEGO BIEGU i MARSZU „NORDIC WALKING” 

 

1. ORGANIZATOR: 
 

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, 64-030 Śmigiel, ul. Kościuszki 20 

e-mail: administracja@okfir.pl, tel. 65 518 93 34 

2. PATRONAT HONOROWY: 
 

Burmistrz Śmigla 

3. CEL IMPREZY 
 

Promowanie biegania oraz „Nordic -Walking” jako zdrowego stylu życia i ciekawego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu. Propagowanie aktywności ruchowej bez pośpiechu        

i presji na wynik. Poznanie walorów turystycznych gminy Śmigiel. 

 

4. DYSTANSE I MIEJSCE 
 

Bieg oraz marsz „Nordic-Walking” ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez 

uczestników w dowolnym miejscu, jednakże trasa musi przebiegać przez Gminę Śmigiel. 

Dystans do wyboru przez uczestnika. 

 

Proponowane dystanse do pokonania podczas biegu: 

 dystans   5 km 

 dystans 10 km 

 dystans 15 km 

 

Proponowane dystanse do pokonania podczas marszu „Nordic-Walking”: 

 dystans   5 km 

 dystans 10 km 

 
 

 4.  TERMIN:  1 sierpnia (sobota) – 31 sierpnia (poniedziałek). 

 5. ZASADY BIEGU I MARSZU „NORDIC- WALKING” 
 

 Zachęcamy do pokonania wybranego dystansu biegiem, marszobiegiem, lub marszem 

„nordic walking”. 

 Dystans swój można pokonać pojedynczo lub w grupie (przy zachowaniu 

bezpiecznego odstępu społecznego). 

 Ze względu na to, że bieg oraz „Nordic- Walking” mają charakter rekreacyjny 

zalecamy brak nadmiernego pośpiechu, delektowanie się otaczającą przyrodą. 
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6. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

Zgłoszenia zarówno do biegu jak i „Nordic- Walking” przyjmowane będą w trybie 

ciągłym do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

Strona główna do zapisów: www.aktywnysmigiel.pl  

 

Należy wybrać dystans biegu, lub dystans Nordic- Walking” oraz podać: 

 Imię i Nazwisko 

 Wiek  
 

Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń. 

 

7. OPŁATA STARTOWA: 

Opłata startowa obowiązuje (bez względu na wiek) i przeznaczona jest na 

wykonanie pamiątkowego medalu z biegu, lub marszu „Nordic- Walking” . 
 

Wysokość opłaty startowej wynosi 10 zł. 

 

 Pamiątkowy medal będzie do odbioru po opublikowaniu listy finiszerów ( maksymalnie 

do dnia 14 września) w siedzibie organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym lub mailowym. 

 Uiszczenie opłaty startowej jest równoznaczne z zapisem na bieg i akceptacją 

niniejszego regulaminu.  

 W biegu lub marszu „Nordic- Walking” mogą brać udział osoby, które wniosły w 

terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. opłatę startową, lub w przypadku osób 

niepełnoletnich za które opłatę wnieśli rodzice lub prawni opiekunowie. 

 Opłatę startową dokonujemy  przez „DATA- SPORT”  

 

 

8. NUMER STARTOWY  
 

Numery startowe będą nadawane przez system zapisów, a lista startowa będzie 

dostępna pod adresem: www.aktywnysmigiel.pl  

 

9. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: 
 

 Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych. 

 Opiekunowie  ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych 

oraz za ich bezpieczeństwo podczas biegu lub marszu „Nordic – Walking”. 
 

 

 

 

10. POMIAR DYSTANSU - POTWIERDZENIA BIEGU LUB MARSZU 

 

Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to 

być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy. 

 

Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka należy wysłać na  

adres mailowy: administracja@okfir.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2020  
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TUTUŁ MAILA POWINIEN BRZMIEĆ np. dla Adama Kowalskiego numer startowy 

120:  
 

#120 Adam Kowalski 

 

lub gdy Adam Kowalski startuje np. z Anią Nowak numer startowy #121 
 

#120 Adam Kowalski, #121 Ania Nowak 

 Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości 

otrzymania medalu/medali. 

 W szczególnych przypadkach, gdy nie masz zegarka z GPS albo aplikacji, wyślij nam 

zdjęcie zegarka potwierdzające wykonanie biegu. 

 Grupa biegowa pokonująca razem bieg może podesłać jedno potwierdzenie. Prosimy 

tylko o wpisanie wszystkich numerów startowych w treści maila. 

 

11. KLASYFIKACJA I NAGRODY 
 

 Ze względu na formułę biegu czy marszu „Nordic- Walking”  nie będzie prowadzona 

klasyfikacja kto najszybszy. 

 Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 31.08) opublikujemy na stronie biegu 

(www.aktywnysmigiel.pl ) – listę finiszerów, czyli listę wszystkich osób, które 

podesłały potwierdzenia wykonania biegu, lub marszu „Nordic –Walking”. 

 Lista finiszerów pojawi się maksymalnie do dnia 14.09. 

 Tylko osoby na liście finiszerów otrzymają jako nagrodę pamiątkowy medal. 

 

 Każdy uczestnik biegu lub marszu „Nordic- Walking” otrzyma pamiątkowy medal, 

który będzie do odbioru po opublikowaniu listy finiszerów ( maksymalnie do dnia 14 

września ) w siedzibie organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub 

mailowym. 

 

 

             Zapraszamy do udziału  

                             w 

         I Śmigielskim Wirtualnym  

   Biegu i Marszu „Nordic- Walking” 

 

 

Klauzula informacyjna Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu 

 dotycząca przetwarzania danych osobowych 

I Śmigielskiego Wirtualnego Biegu 

I Marszu „Nordic Walking” 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) 

informujemy: 

http://www.aktywnysmigiel.pl/


1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Ośrodek Kultury Fizycznej i 

Rekreacji w Śmiglu. Kontakt, listowny: ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, 

telefoniczny: +48 517-784-967, e-mail:  administracja@okfir.pl  
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jarosław Bartkowiak, adres e-mail: 

administracja@okfir.pl  
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: realizacji zadań związanych z 

upowszechnianiem, promowaniem sportu; zadań związanych z organizowaniem 

imprez sportowych lub rekreacyjnych; informowaniu o zbliżających się wydarzeniach 

sportowych; 

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) 

b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO) 

c) promocji działalności OKFIR Śmigiel na podstawie udzielonej przez Państwa zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

d) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  

e) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

4. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe: 

a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu 

Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

b) Urząd Miejski Śmigla 

c) Zakład Fotograficzny w celu wywołania zdjęć z imprez 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w 

której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego 

przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach – przez czas określony w tych przepisach. 

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo 

do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa  

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe 

e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podst. zgody przed jej cofnięciem – dotyczy 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podst. art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 

1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)  

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO informacja, czy podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy 
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osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne 

konsekwencje niepodania danych 

a) podanie  danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e)  jest 

niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie 

celów 

b) podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, 

ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych 

danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe. 

c) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest 

wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku 

niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, 

uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy. 

9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 

RODO. 

             Inspektorem ochrony danych jest Pan Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl. 

 


