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REGULAMIN  
PKO WIECZORNEGO BIEGU RODZINNEGO 

IM. JERZEGO WITKOWSKIEGO 
Wrocław, 18 czerwca 2022 roku 

 

I. CEL 
1. Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
2. Rozbudzenie zamiłowania wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców do czynnego spędzenia 

czasu wolnego.           
3. Promocja 8. Nocnego Wrocław Półmaratonu oraz miasta Wrocławia. 

II. ORGANIZATOR  

Organizatorem biegu jest Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, PL 51-612 
Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, e-mail: biegrodzinny@wroclawmaraton.pl. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. PKO Wieczorny Bieg Rodzinny im. Jerzego Witkowskiego odbędzie się w dniu 18 czerwca  
2022 r., startując o godz. 19.00 z toru żużlowego Stadionu Olimpijskiego. Na start zawodnicy 
muszą zgłosić się do godziny 18.45. 

2. Podczas trwania zawodów trasa biegu jest zamknięta dla ruchu kołowego, za wyjątkiem służb 
organizatora. 

3. Trasa i dystans: 
START i META - tor żużlowy Stadionu Olimpijskiego przy al. I.J. Paderewskiego 35, Wrocław.  
a) Trasa biegu jest zgodna z mapą opublikowaną na stronie biegu, 
b) Długość trasy – około 1,4 km  
c) 70% trasy biegu posiada nawierzchnię asfaltową, 15% nawierzchnię szutrową, 15% stanowi 

kostka brukowa, 
d) W PKO Wieczornym Biegu Rodzinnym im. Jerzego Witkowskiego nie będzie dokonywany 

pomiar czasu i nie będą prowadzone klasyfikacje, 
e) Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 30 minut od momentu startu. 

IV. UCZESTNICTWO  

1. Uczestnikiem biegu na warunkach określonych w regulaminie może zostać każda osoba fizyczna  
bez względu na wiek i płeć, która dokona zgłoszenia osobiście lub w przypadku osób 
niepełnoletnich zostanie zgłoszona przez opiekuna prawnego, zgodnie z procedurą opisaną  
w punkcie V. 

2. Przystąpienie do biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika lub opiekuna prawnego 
uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych  
w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają  
go do udziału w biegu.  

3. Warunkiem udziału jest zgłoszenie się do biegu w dniach od 19 maja do 16 czerwca 2022 
roku oraz zweryfikowanie się w Sekretariacie Biegu. Zgłoszenia będą przyjmowane  
do wyczerpania limitu 700 miejsc.  

4. W przypadku osób niepełnoletnich tylko opiekun prawny może wyrazić zgodę na udział w biegu 
oraz oświadczyć, że brak jest jakichkolwiek przeciwskazań do uczestnictwa w biegu 
podopiecznego. 

5. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór sportowy. Wszyscy zawodnicy biorący udział  
w biegu muszą posiadać wydany im numer startowy przypięty do przodu koszulki.  
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V. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia do udziału w PKO Wieczornym Biegu Rodzinnym im. Jerzego Witkowskiego 
przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy 
umieszczony na stronie internetowej półmaratonu: www.pol.wroclawmaraton.pl – zakładka 
PKO Wieczorny Bieg Rodzinny. 

2. Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez uczestnika następujących czynności: 
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 
b) opłacenie pakietu startowego za pośrednictwem płatności elektronicznych w panelu zgłoszeń 

internetowych lub na konto bankowe Gminy Wrocław - Młodzieżowego Centrum Sportu 
Wrocław w banku PKO BP o numerze: 13 1020 5226 0000 6602 0462 7032 (w tytule 
przelewu należy wpisać: „opłata za Bieg Rodzinny” oraz podać imię, nazwisko zawodnika 
oraz rok urodzenia). Opłata za pakiet startowy jednego uczestnika wynosi 30,00 zł.  

Data wykonania płatności decyduje o terminie dokonania zgłoszenia.  
3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.  
4. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi.  
5. W ramach opłaty za pakiet startowy uczestnik otrzymuje podczas weryfikacji w Sekretariacie 

Biegu koszulkę i numer startowy. Bezpośrednio po ukończeniu biegu, w miejscu mety, wręczany 
będzie medal pamiątkowy. 

6. Sekretariat Biegu znajdować się będzie w Izbie Pamięci Wrocławskiego Sportu (Stadion 
Olimpijski, trybuna zachodnia), al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław. 

7. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w terminie: 
17 czerwca 2022 r. w godzinach 9.00 – 22.00,  
18 czerwca 2022 r. w godzinach: 9.00 – 18.00.  

8. Warunkiem pozytywnej weryfikacji zawodnika jest: 
a) Przedłożenie w biurze zawodów potwierdzenia zgłoszenia w postaci kodu QR 

(wydrukowanego lub na telefonie), który należy pobrać ze swojego profilu w portalu zapisów, 
wiadomości e-mail lub wiadomości SMS otrzymanej od organizatora przed biegiem, 

b) odebranie numeru startowego przed biegiem (w przypadku braku możliwości osobistego 
odbioru numeru zapewnienie stawiennictwa upoważnionej przez zawodnika osoby). 

9. Zgłoszenie udziału w PKO Wieczornym Biegu Rodzinnym im. Jerzego Witkowskiego stanowi 
potwierdzenie zapoznania się zawodników lub opiekunów prawnych (w przypadku 
niepełnoletnich uczestników biegu) z niniejszym regulaminem oraz zobowiązanie do jego 
przestrzegania. 

10. Informacje o biegu można uzyskać:  
a) osobiście w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, pok. 015 (wejście A – parter), 

Stadion Olimpijski, PL 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35. 
b) telefonicznie: +48 519 073 600 lub +48 571 351 027,  
c) drogą elektroniczną: e-mail: biegrodzinny@wroclawmaraton.pl. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie zapewnia depozytu dla uczestników biegu. 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 
3. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie biegu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom biegu do wglądu w siedzibie 
organizatora  
oraz na stronie internetowej www.wroclawmaraton.pl.    

6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (zwanego dalej RODO): 
 
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu osobowym  

jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław. 
2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych  na wskazany w pkt 1 powyżej adres bądź na adres e-mail iod@mcs.wroc.pl 
lub sekretariat@mcs.wroc.pl. 

3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy związanej z uczestnictwem  
w PKO Wieczornym Biegu Rodzinnym im. Jerzego Witkowskiego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Pana/i 
dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe w okresie 
niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków. 

4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom: 
1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych, 
2) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom, podmiotom 

świadczącym usługi internetowe. 
5. Pana/i  dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat , tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków  

i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora 
przedmiotowej imprezy. 

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, 
przenoszenia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za pośrednictwem 
powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  na adres e-mail. iod@mcs.wroc.pl 

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie  
Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa PKO Wieczornym Biegu Rodzinnym im. Jerzego 
Witkowskiego 

10. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać na stronie 
BIP Organizatora www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO.  

 
 

 


