
Regulamin biegu: 
V Zielony Bieg i marsz NW – Pędzimy razem dla Kubusia
Rybnik 04 września 2021 roku

I. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie: Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem.
II. CEL:
Wyrażenie przez uczestników biegu i marszu NW wsparcia i solidarności z Jakubem Powalisz.
Propagowanie aktywnych form wypoczynku i rekreacji.
Upowszechnianie biegania i marszu NW jako najprostszej formy ruchu.
Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.
III. PARTNERZY BIEGU: MOSiR Rybnik.

IV. TERMIN i MIEJSCE: Bieg i marsz NW odbędą się 04.09.2021 r. (sobota) o godz. 10.00, start 
i meta usytuowane będą na boisku piłkarskim KS Sygnały w Rybniku Gotartowicach.

V. DYSTANS: 5 km, limit czasowy wynosi 75 minut.

VI. TRASA BIEGU I MARSZU NW: leśne ścieżki, trasa oznaczona, piaszczysta, szutrowa.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA:
W biegu i marszu NW mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy 
ukończyły 16 lat.
Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na 
własną odpowiedzialność.
Zapisy prowadzone będą drogą elektroniczną pod adresem: ….. do dnia 27 sierpnia, oraz na 
miejscu w dniu biegu, w godz. Od 8.00-9.00.
Wszyscy zawodnicy startujący w V Zielonym Biegu i marszu NW – Pędzimy razem dla Kubusia, 
muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie mieścić się na terenie boiska KS 
Sygnały. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze 
zdjęciem, celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
Dodatkowo po zakończeniu biegu głównego dla dorosłych, zostaną przeprowadzone biegi w 
formule rekraacyjno-zabawowej dla dzieci, w kategoriach: 
I – Bieg przedszkolaka (rocznik 2017 i młodsi); 
II - Bieg dzieci młodszych (roczniki 2014-2016); 
III Bieg dzieci starszych (roczniki 2010-2013).

Zapisy prowadzone będą drogą elektroniczną, (link do zapisów zostanie udostępniony w 
późniejszym terminie) do dnia 27 sierpniania oraz na miejscu w dniu wydarzenia (w miarę wolnych
miejsc), w godz. Od 8.00-10.00.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegach dla dzieci, muszą zostać zweryfikowani w Biurze 
Zawodów, które będzie mieścić się na terenie boiska KS Sygnały. Podczas weryfikacji, rodzice 
dzieci lub opiekunowie prawni uczestników, muszą potwierdzić tożsamość dzieci i wyrazić zgodę 
na ich udział w zawodach.
Podczas startu, na trasie i w sferze mety uczestnicy mają obowiązek dostosowania się do nakazów i 
zakazów, w tym w szczególności odnośnie gromadzenia się, zachowania odległości od innych osób,
czy obowiązku zasłaniania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi aktami prawa. 
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego 
przestrzegania.
Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia przez zawodnika jest równoznaczne z 
akceptacją regulaminu biegu i marszu NW oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.



Limit uczestników biegu i marszu NW: 200 osób
Limit uczestników biegów dla dzieci: 60 dzieci
Zapisy dokonywane będą poprzez firmę Datasport

VIII. PROGRAM BIEGU I MARSZU NW: 
08.00 – 09.30 otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych;
09.45 – 09.55 wspólna rozgrzewka i pamiątkowe zdjęcie;
10.00 - start biegu na 5 km;
10.05 – start marszu NW
11.30-12.00 – start biegów dla dzieci
12.10 – ceremonia dekoracji
12.20 – losowanie fantów i nagród wśród uczestników biegu i marszu NW.

IX. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do biegów będą odbywały się drogą elektroniczną: do dnia 27.08.2029 r. W dniu 04 
września 2021 roku dokonanie rejestracji do biegu i marszu NW będzie możliwe tylko w Biurze 
Zawodów do godz. 9.00, zaś dokonanie rejestracji do biegów dla dzieci będzie możliwe tylko w 
Biurze Zawodów do godz. 10.00 (zapisy będą prowadzone do wyczerpania wolnych miejsc).
Opłata startowa biegu i marszu wynosi co najmniej 30,00 zł, mile widziane większe darowizny, 
wpłat należy dokonywać drogą elektroniczną, na wskazany przy zapisach rachunek bankowy. 
Całość opłaty startowej zostanie przekazana na rzecz leczenia Jakuba Powalisz. Wpłat należy 
dokonać do dnia 27 sierpnia 2021 r. Zawodnicy po dokonaniu opłaty zostaną automatycznie 
odnotowani. Osoby zapisane, które nie dokonały wpłaty opłaty startowej do dnia 20 sierpnia 2021r. 
zostaną automatycznie wykreślone z list startowych.
Udział w biegach dla dzieci jest BEZPŁATNY.
Zawodnicy dokonujący zapisów w dniu zawodów wpłacają opłatę startową na miejscu, opłata 
startowa w dniu zawodów wynosi co najmniej 40,00 zł
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu i marszu NW na dystansie 5 km otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami;
- oznakowaną trasę,
- posiłek regeneracyjny
- wodę na mecie,
- unikatowy medal na mecie
- pamiątkowy gadżet
Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.

X. NAGRODY:
Klasyfikacja generalna biegu i marszu NW - 3 pierwsze miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn – 
puchary i nagrody niespodzianki.

XI. Dane osobowe i ochrona wizerunku
Administratorem danych osobowych uczestników Biegu, jest organizator - Stowarzyszenie 
Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem z siedzibą w Rybniku, ul. PCK 26A, wpisana do 
Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem 0000511413
1.Danymi osobowymi przetwarzanymi przez organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, 
wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej,obywatelstwo, numer
telefonu komórkowego, przynależność klubowa.
2.Uczestnik poprzez rejestrację do Biegu i marszu NW akceptuje regulamin i wyraża zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności 
przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

https://wyniki.datasport.pl/


a.imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, 
numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w Biegu i publikację statystyk;
b.imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, 
radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celach marketingowych i promocyjnych;
c.adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących 
imprez organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych;
3.Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru 
telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe 
działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów, oraz wykonującym pomiar 
czasu w tym publikację statystyk.
4.Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej 
będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie 
będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do 
uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Stowarzyszenie Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy 
Razem z siedzibą w Rybniku, ul. PCK 26A. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez
okres nie dłuższy niż 10 lat.
5.Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w 
każdym czasie.
6.Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
uczestnictwa w imprezie.
7.Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów 
prawa.
8.Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie 
przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XII. UWAGI:
Bieg i marsz NW odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Zawodników obowiązuje strój sportowy. 
Gorąco zachęcamy zawodników startujących z osobami niepełnosprawnymi na wózkach, do 
udziału w naszym biegu i marszu NW..
Bieg i marsz NW odbędzie się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi.
W miejscu zawodów będzie dostępny depozyt, szatnie oraz bezpłatny parking w rejonie miejsca 
startu.
Każdy uczestnik, bierze udział w biegu i marszu , wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
Ze względu na dynamikę sytuacji epidemiologicznej organizator zastrzega prawo do modyfikacji 
regulaminu i formuły zawodów z powodów niezależnych od siebie i podyktowanych względami 
bezpieczeństwa jak np. zmiana sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związane z tym rygory 
oraz zalecenia odpowiednich służb państwowych. 
O ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani w odpowiednich komunikatach na profilu  
www.facebook.com/biegamywr/
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.

https://www.facebook.com/biegamywr/?__cft__[0]=AZXW0BjpZ_WjzaERypwAR5V6vtc7FitcTkS7129Klzby0Gpm3fWWQnkxQBiLeTklr_p0GRquMI5x1fu4pDdV5xvo1Az0hZMb3kBkcjJpCa6R9JuRv9gcm2GjxgFSSRQcFvX7LkfmaXzdOtw81iOSeR64&__tn__=q

