
 

 
 
 
 

5 Bieg 
„Pobiegnij z WOŚP w Ostrowie i policz się z cukrzycą” 

 
  
 



REGULAMIN 

 
 

 
1. ORGANIZATOR: 

 Sztab WOŚP Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 2; 

 Współorganizator: OCK Ostrów Wielkopolski, 

 Współorganizator: Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski, 
 
 

1. CELE BIEGU: 

 Popularyzacja biegania jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu. 

 Popularyzacja aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

 Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

 Zebranie środków pieniężnych na potrzeby 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 
 

2. TERMIN, MIEJSCE i DYSTANS: 

 Bieg odbywa się w formule biegu wirtualnego. 

 Bieg może odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce. 

 Oficjalnie dystans biegu trzeba pokonać 10 stycznia 2021 roku między godziną 09:00 a 20:00. Jednak zalecany jest start wzorem lat ubiegłych   
o godzinie 12:00. 

 Limit czasu: bez limitu czasowego. 

 Limit osób: 500. 

 Minimalna długość trasy to 6000 m (6 km) 
 

3. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 stycznia 2020 roku do godz. 23:59 lub do wyczerpania miejsc (opłaconych). 

 Zgłoszenie na bieg i nie opłacenie nie gwarantuje udziału. 

 Zgłoszenia należy dokonać tylko na stronie biegu. 

 Forma pokonania dystansu to: bieg, marsz, marsz za pomocą kijków Nordic Walking. 

 W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat i dokonały opłaty startowej. 

 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom. 
 
 

4. KLASYFIKACJA i WYNIKI: 

 Podczas biegu nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja generalna oraz wiekowa.. Celem zawodów jest zebranie środków pieniężnych             
w ramach 29 Finału WOŚP; 

 Każdy zawodnik, który ukończy bieg i prześle z urządzenia lub aplikacji mobilnej, które mierzą czas oraz dystans wraz z możliwością 
identyfikowania z imienia i nazwiska zawodnika otrzyma okolicznościowy medal. 



 Wynik należy przesłać na e-mail: bieg.ostrow@wp.pl 

 Tytuł e-maila: 5 BIEG imię i nazwisko zawodnika 

 Treść powinna zawierać imię i nazwisko zawodnika, adres wysyłki medalu oraz obraz (max. 4 szt.) z aplikacji lub urządzenia mobilnego               
o pokonanym dystansie wraz z możliwością identyfikowania zawodnika. 

 Wynik biegu uczestnik zobowiązany jest do przesłania do 17.01.2021 r do godziny 23:59. 

 Po weryfikacji i sprawdzeniu otrzymanego wyniku po 25 stycznia 2021r. nastąpi wysyłka medalu na podany adres. 

 Medale wysyłane są listem poleconym. 

 Medale nie są wysyłane za granicę. 
 
 

5. ZASADY FINANSOWANIA: 

 Uczestnicy startują na własny koszt; 

 Koszty organizacyjne pokrywa organizator i sponsorzy. 
 
 

6. WPISOWE: 

 Opłata startowa wynosi 30 zł, będzie pobierana w momencie zarejestrowania uczestnika biegu za pomocą szybkiej płatności bankowej.  

 Organizator liczy na dodatkowy wpłaty do wirtualnej  puszki: 
 https://eskarbonka.wosp.org.pl/gvlnp1  

 
 

7. POZOSTAŁE SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej; 

 Każdy uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność, 

 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników i imprezy, 

 Bieg będzie rozgrywany bez względu na warunki atmosferyczne; 

 Organizator biegu nie wystawia faktur VAT; 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych; 

 Udział w biegu oznacza akceptację regulaminu; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji. 
 
 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 Dane osobowe uczestników 5. Biegu „Pobiegnij z WOŚP w Ostrowie i policz się z cukrzycą” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
wydarzenia; 

 Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych  (z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sztab WOŚP Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Ostrowskim Centrum 
Kultury przy ulicy Wolności 2 oraz Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dominikańskiej 19C; 

 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 2. niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu „Pobiegnij z WOŚP w Ostrowie i policz 
się z cukrzycą” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób,     
w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt; 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/gvlnp1


 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; 

 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. 
Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w „Pobiegnij z WOŚP w Ostrowie i policz się z cukrzycą”. 
Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana; 

 Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób 
elektroniczny i w każdym przypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,       
(z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Wszystkich uczestników „Pobiegnij z WOŚP w Ostrowie i policz się z cukrzycą” obowiązuje niniejszy regulamin; 

 Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w biegu 
oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w biegu i ponoszą z tego tytułu pełną i  wyłączną 
odpowiedzialność. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 
wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 
wyrządzone szkody. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu. 

 Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa        ( w tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym) 

 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, zrobienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby 
reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów          
i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczane na 
nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby 
promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora; 

 Pytania można przesyłać od organizatora na e-mail: bieg.ostrow@wp.pl  

 Osoby zgłoszone nie mogą być jako „zawodnik anonimowy”, organizator zastrzega sobie, iż w momencie braku identyfikacji osoba ta nie 
zostanie dopuszczona do zawodów; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie. 

 W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
 
 

Organizator Biegu 
 

Jerzy Hnatyk 


