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REGULAMIN 
CELESTYNOWSKICH WIRTUALNYCH TRENINGÓW BIEGOWYCH 

 
I. ORGANIZATOR 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów   
Telefon: tel.(22) 789-71-02 
Adres e-mail: sport@gokcelestynow.pl 
 
II. CEL IMPREZY 
1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia. 
2. Promocja nowej formy  imprezy biegowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
3. Promocja walorów turystyczno – rekreacyjnych Gminy Celestynów. 
 
III. TERMIN, MIEJSCE ,DYSTANS  
- Każdy uczestnik  Celestynowskich Treningów Biegowych  
  ma możliwość : 

1. Wykonania treningu biegowego w terminie od 01 grudnia 2020  do 28 lutego  2021 roku. 
Każdy uczestnik ma do wyboru 6 dystansów. Każdy trening biegowy można powtarzać 
wielokrotnie w celu poprawienia swojego wyniku na poszczególnych dystansach. 

2. Trening biegowy rejestrujemy za pomocą dowolnego urządzenia rejestrującego GPS lub 
aplikacji mobilnej Rejestrator GPS dostępnej przy zapisach do treningów biegowych. Sposób 
rejestracji biegu inny niż aplikacją rejestrator GPS musi umożliwiać otrzymanie pliku GPX 
lub TCX zawierającego cyfrowy zapis biegu. Plik ten musi zostać wczytany do wyników 
treningu wirtualnego. Tylko udokumentowane w ten sposób wyniki będą uwzględniane w 
tabeli wyników 

3. Dystanse treningowe: 
- 500m, 1km, 2,5km, 5km, 10km, 20km 

 
 
IV. ZAPISY, OPŁATY  
1.Rejestracja uczestników i swoich wyników treningowych  odbywa się za pomocą formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.gokcelestynow.pl. Platforma treningowa będzie dostępna 
od 01.12.2020 r.  
2. Udział w Celestynowskich Wirtualnych Treningach Biegowych jest bezpłatny.  
 
 
 
 
 



V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Warunkiem uczestnictwa w treningach biegowych jest rejestracja uczestnika. 
2.  Osoby niepełnoletnie biorą udział w treningach biegowych tylko pod opieką osoby pełnoletniej.  
3. Na stronie www.gokcelestynow.pl w zakładce sport będzie dostępna tabela wyników z podziałem 
na kategorie wiekowe, płeć oraz dystans  z możliwością porównania swoich wyników.  
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnicy biorą udział w treningach biegowych na własną odpowiedzialność. Udział w treningach 
biegowych jest równoznaczny z brakiem przeciwskazań zdrowotnych. 
2. Za udział w biegu osoby niepełnoletniej odpowiada/rodzic opiekun prawny. 
3. Uczestnicy treningów biegowych winni są stosować się do aktualnych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników 
podczas trwania zawodów.  
5.Organizator  nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW podczas trwania imprezy biegowej. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
7. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 (Dz.U.2019 poz. 1781) o ochronie danych osobowych oraz   
z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu mojego udziału  w Celestynowskich 
Wirtualnych Treningach Biegowych. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Celestynowie (Regucka 1, 05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Aleksandrem Jaszczołtem pod adresem e-mail aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl. 
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu mojego udziału w Celestynowskich Wirtualnych 
Treningach Biegowych. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 
dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 



- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się  
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest utrata możliwości udziału w Celestynowskich Wirtualnych Treningach Biegowych. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych nie 
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 
 

2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 (Dz.U.2019 poz. 1781) o ochronie danych osobowych oraz   
z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu udziału mojego dziecka w 
Celestynowskich Wirtualnych Treningach Biegowych. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Celestynowie (Regucka 1, 05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Aleksandrem Jaszczołtem pod adresem e-mail aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału mojego dziecka w Celestynowskich Wirtualnych 
Treningach Biegowych. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 
dane osobowe w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się  
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest utrata możliwości udziału dziecka w Celestynowskich Wirtualnych Treningach 
Biegowych. 
   Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana dziecka danych osobowych nie 
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
 
 


