
2 (Wirtu@lny) Bieg Miast Partnerskich 
Twin Towns’ Race

1. Cel imprezy:
- sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
-  pogłębienie  współpracy  pomiędzy  miastami  partnerskimi  Grodziska
Wielkopolskiego,
- integracja środowiska biegowego miast partnerskich,
- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
- dobra zabawa – razem choć oddzielnie.

2. Organizator Główny:
- Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza, www.gkb.info  .pl  
gkbiegacza@gmail.com
- przy współudziale środków z dotacji z gminy Grodzisk Wielkopolski.

3. Współorganizatorzy:
- Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim,
- urzędy i kluby biegowe z miast partnerskich.

4. Uczestnicy:
Mieszkańcy poniższych miast partnerskich oraz członkowie klubów biegowych,
których siedziba znajduje się w jednym z poniższych miast:
- GRODZISK WIELKOPOLSKI (Polska),
- BETTON (Francja),
- DOLYNA (Ukraina),
- BIRŽAI (Litwa),
- MERKSPLAS (Belgia),
- TORRELODONES (Hiszpania),
- DELLIGSEN (Niemcy),
- BROD (Republika Serbska, Bośnia & Hercegowina),
- TABOR (Republika Czeska),
- GRODZISK MAZOWIECKI (Polska),
- GRODZISK (Polska),
- POSTOMINO (Polska).

5. Trasa:
Trasa  biegu  jest  ustalana  samodzielnie  przez  każdego  z  organizatorów
lokalnych, musi wynosić 10 km i być zlokalizowana na terenie jednego z miast
partnerskich. Nie jest wymagany atest trasy. 
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6. Termin i miejsce: 
Każdy uczestnik 2 Wirtu@lnego Biegu Miast Partnerskich zobowiązany jest do
pokonania  w  dniu  23  lub  24  października  2021  roku  dystansu  10  km  na
wyznaczonej  przez  organizatora  lokalnego  trasie  oraz  przesłania  swojego
wyniku biegu do dnia  31 października  2021 na adres  mailowy Organizatora
Głównego  (office@twintownsrace.pl)  wraz  z  dołączonym  zdjęciem  lub
zrzutem z ekranu z aplikacji albo zegarka.

7. Zgłoszenia:
- ustalony jest limit 50 biegaczy dla każdego z miast,
- zgłoszeń można dokonywać elektronicznie do dnia 20 października 2021 r. do
godz. 20:00 poprzez stronę:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6470
Wpisanie  na  listę  startową  nastąpi  po  prawidłowej  rejestracji  oraz  po
zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora,
- opłata startowa wynosi 4 euro (dla uczestników z Polski – 20 zł)
Opłata  nie  podlega  zwrotowi,  ale  możliwe  jest  jej  przeniesienie na  innego
uczestnika.
DANE DO PRZELEWU: 
Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza
ul. Żwirki i Wigury 2a
62-065 Grodzisk Wielkopolski
PL 58 2030 0045 1110 0000 0225 4990 (SWIFT: PPABPLPK)
tytułem: TwinTowns Race   – Imię i Nazwisko, Miasto, Kraj  

8. Klasyfikacja i nagrody:
- Ze względu na sytuację, organizator nie przewiduje pucharów oraz dyplomów
uczestnictwa i kategorii wiekowych,
-  organizator  przewiduje  specjalny  medal  dla  każdego  uczestnika  oraz
pamiątkowy numer startowy. Całość zostanie wysłana na adres danego urzędu
miejskiego  wraz  z  listą  osób,  które  wzięły  udział  w  biegu  (opłaciły  udział
i przesłały wynik). Przesyłka zostanie wysłana na koszt organizatora.
-  po  zakończeniu  biegu,  otrzymaniu  informacji  i  wyników  od  uczestników
biegu, organizator przewiduje przygotowanie końcowej klasyfikacji generalnej,
która zostanie umieszczona na stronie biegu tj. twintownsrace.pl

9. Uczestnictwo:
- warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie elektroniczne oraz uiszczenie
opłaty startowej,
- zawodnicy powyżej 18. roku życia startują na własną odpowiedzialność,
- zawodnicy do lat 18. (osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletności)
startują za zgodą i wiedzą rodzica lub opiekuna prawnego,
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- każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania swojego wyniku biegu do dnia
31  października  2021  na  adres  mailowy  Organizatora  Głównego
(office@twintownsrace.pl) wraz z dołączonym zdjęciem lub zrzutem z ekranu 
- wysyłka medali nastąpi w terminie do 15 dni po ukończeniu biegu w postaci
zbiorczej  przesyłki  listowej  na  adres  lokalnego  urzędu  miejskiego  z  listą
odbiorców.

10. Postanowienia końcowe
- rejestracja przez zawodnika jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją
regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów,
- oficjalnymi językami zawodów są: język angielski oraz język polski,
-  uczestnicy  biegu biorą  w nim udział  dobrowolnie  oraz  oświadczają,  że  są
świadomi zagrożeń, ryzyka i  obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem
w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz, że
nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach,
- uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
- uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na
karcie  zgłoszeniowej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  O  ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie  ochrony  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  przez  Organizatora
w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji
zawodów,  wyłonienia  zwycięzców  i  odbioru  nagród  (cel  przetwarzania).
Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia
i  nazwiska  wraz  z  miejscowością,  w  której  zamieszkuje,  jego  kategorię
wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów
wynik w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka
informacja dla potrzeb organizacji zawodów.

Dane osobowe i RODO 
-  Administratorem  danych  jest:  Stowarzyszenie  Grodziski  Klub  Biegacza,
ul. Żwirki i Wigury 2a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
- celem pozyskania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie wirtualnej 
imprezy biegowej o nazwie Bieg Miast Partnerskich,
- dane będą przechowywane przez okres prowadzenia wszelkich edycji biegu
przez Stowarzyszenie  Grodziski  Klub Biegacza.  Osobie,  której dane dotyczą,
przysługuje  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  jej  danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  a  także  prawo  do
wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego.  Brak  akceptacji  na  przetwarzanie



danych  osobowych  i  wizerunkowych  skutkuje  niedopuszczeniem  do  wzięcia
udziału w imprezie biegowej. Rejestracja w systemie i wzięcie udziału w biegu
jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Szczegóły na stronie:
www.twintownsrace.pl oraz www.facebook.com/Grodziski.Klub.Biegacza
Kontakt: Piotr Bartkowiak:  
office@twintownsrace.pl lub piotr.bartkowiak@wp.pl
 tel. +48 660 663 738
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