
 

REGULAMIN 
Konkursu - XVI Biegu o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej  

odbywającego się 19 listopada 2022 r. 
 

§ 1 
Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz przebieg konkursu pn.: „XVI Bieg o Puchar Rektora Politechniki 
Warszawskiej” zwanego dalej Biegiem. 

2. Organizatorem Biegu jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki 
Warszawskiej, zwany dalej Organizatorem, adres: Waryńskiego 12a, 00-631 Warszawa. 

3. Koordynatorem z ramienia Organizatora są: 
- Witold Olech (witold.olech@gmail.com); 
- Kinga Iwaszkiewicz (kinga.iwaszkiewicz@outlook.com). 

4. Współorganizatorem Biegu są: 
- Politechnika Warszawska Samorząd Studentów, Komisja Sportu i Turystyki, adres: Plac Politechniki 

1, 00-661 Warszawa; 
- Akademicki Związek Sportowy Warszawa, adres: ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa. 

5. Bieg ma charakter sportowy. 
6. Celem Biegu jest:  

- promowanie i propagowanie aktywności ruchowej, biegania oraz zdrowego stylu życia wśród 
środowiska akademickiego w Polsce oraz wśród mieszkańców Warszawy; 

- promocja Politechniki Warszawskiej jako Uczelni wspierającej aktywność fizyczną i inicjatywę 
studencką; 

- integracja społeczności akademickiej; 
- promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 

§ 2 
Formuła, termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się 19 listopada 2022 roku w godzinach 8:00-13:00 i będzie promowany w mediach 
publicznych. 

2. Bieg odbędzie się na terenie Stadionu Syrenka oraz Pola Mokotowskiego w Warszawie. 
3. Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie Stadionu Syrenka. 
4. Termin działania Biura Zawodów: 19 listopada 2022 r. w godzinach 8:00-9:30. 
5. Termin (w tym godzina Biegu) i/lub miejsce Biegu mogą ulec zmianie, jak również Bieg może zostać 

odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego 
Regulaminu lub z powodu siły wyższej. 

6. Trasa nie posiada atestu PZLA. 
7. Bieg odbędzie się w dwóch formułach: 

- indywidualnej; 
- sztafety 4-osobowej, która zwana jest dalej drużyną. 

8. Trasa Biegu będzie oznaczona taśmami i białą kredą.  
9. Start Biegu oraz miejsce zmian będzie miało miejsce na Stadionie Syrenka w Warszawie. 
10. Start Biegu zaplanowany został na godz. 10:00. 
11. Numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów razem z pakietem startowym. 
12. Nieodebrane w dniu Biegu pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym. 
13. Długość trasy Biegu wynosi: 

- 4 km w przypadku biegu indywidualnego; 



 

- 2 km dla każdej z 4 rund, czyli 8 km dla całej drużyny w przypadku sztafety. Każdy z uczestników 
sztafety ma do pokonania taki sam dystans. 

14. Każda zgłoszona drużyna w przypadku sztafety liczy 4 zawodników dowolnej płci. 
15. Uczestników Biegu w dwóch formułach obowiązują limity czasu: 

- w przypadku biegu indywidualnego limit wynosi 60 minut; 
- w przypadku sztafety limit czasu na pokonanie trasy przez całą drużynę wynosi 70 minut.  
Powyżej limitu uczestnicy indywidualni i drużyny nie będą klasyfikowane. 

16. Ostateczny czas drużyny w przypadku sztafety to czas pokonania linii mety przez czwartego zawodnika 
z drużyny. 

17. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie otrzymanych od Organizatora 
zwrotnych chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie 
osiągniętych czasów netto. 

18. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy 
starcie/mecie. 

19. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją 
zmianę zobowiązane są do opuszczenia strefy zmian bez zbędnej zwłoki. 

20. Wprowadza się limit udziału 300 osób. 
21. Organizator ma prawo do decyzji o dyskwalifikacji Uczestników w przypadku stwierdzenia oszukiwania 

lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 
22. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji biegu danego 

uczestnika. Na Uczestniku ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozporządzeń i zaleceń 
związanych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego. 

23. Bieg nie ma charakteru imprezy masowej. 

§ 3 
Uczestnictwo 

1. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w Biegu zwana dalej Uczestnikiem. 
2. W Biegu mogą wziąć udział studenci, doktoranci, absolwenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej oraz 

osoby spoza społeczności akademickiej PW. 
3. Uczestnik biorąc udział w Biegu akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania podczas trwania Biegu. 
4. Każdy z Uczestników musi potwierdzić chęć udziału w Biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych.  
5. Warunki uczestnictwa w Biegu to: 

- dokonanie zgłoszenia internetowego do dnia 17.11.2022 r.; 
- uiszczenie opłaty startowej podczas procesu rejestracji; 
- wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu; 
- akceptacja udziału w Biegu na własne ryzyko i odpowiedzialność, mając na uwadze 

niebezpieczeństwa wynikające z długotrwałego wysiłku fizycznego oraz uczestniczenia w ruchu 
drogowym, tj. ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub utraty życia; 

- złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na 
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku. 

6. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego utrwalonego wizerunku 
i wykonanych zdjęć podczas Biegu, na następujących polach eksploatacji: 
- utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 

formie; 
- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono 

wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera; 
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; 



 

- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym; 

- zamieszczenie i publikowane w prasie, na stronach internetowych i plakatach; 
- emisja w przekazach telewizyjnych czy radiowych; 
- publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Biegu. 

7. Zgłoszenie niekompletne lub nieprawidłowe nie będzie brane pod uwagę. 
8. Uczestnicy Biegu muszą być pełnoletni. 
9. Limit miejsc uczestników Biegu wynosi 300 osób (bez wprowadzania limitów w poszczególnych 

formułach). O kolejności nadawania numerów decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat dokonanych przez 
panel rejestracyjny. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru startowego, który przydzielony jest 
po zaksięgowaniu wpłaty. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapisów internetowych w przypadku wyczerpania 
limitu miejsc i odblokowanie ich po upływie terminu na uiszczenie opłaty. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz 
prowadzenia listy rezerwowej. 

12. Indywidualne, imienne karty zawodników zostaną przekazane podczas rejestracji przez operatora 
zawodów DATASPORT dla każdego uczestnika, którą należy złożyć przy odbiorze pakietów do biura 
zawodów. Imienna karta zawodnika zawiera oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, 
wykorzystania wizerunku i indywidualne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
w tej imprezie w tym konkretnym terminie. 

§ 4 
Zgłoszenia i opłata za udział 

1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
internetowej https://online.datasport.pl/zapisy/. 

2. W przypadku wyboru formuły sztafetowej zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan. 
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez uczestnika biegu indywidualnego/kapitana drużyny, 

internetowego formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty za udział. W formularzu zgłoszeniowym 
kapitan drużyny podaje dane dotyczące zgłaszanych zawodników: imię, nazwisko, płeć, numer telefonu, 
adres mailowy.  

4. Opłata za udział w biegu wynosi: 
- w przypadku formuły indywidualnej: 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100) brutto; 
- w przypadku formuły sztafeta: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100) brutto za całą 

drużynę. 
5. Opłatę za udział należy wnosić online za pośrednictwem operatora zapisów DATASPORT. 
6. Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń 

stanowiących m.in. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Każdy zawodnik jest 
zobowiązany złożyć własnoręczny indywidualny i czytelny podpis pod oświadczeniami, a następnie 
przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest przekazać oryginały Oświadczeń 
zawodników do Organizatorów w celu otrzymania pakietu startowego dla całej drużyny. 

7. Jeden uczestnik może startować tylko w jednej drużynie w przypadku biegu sztafetowego. 
8. Jeden uczestnik może startować zarówno w biegu indywidualnym, jak i sztafetowym. 
9. Opłata za udział raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną 

sztafetę. W celu przeniesienia opłaty na inną sztafetę należy skontaktować się z operatorem zapisów 
do 15.11.2022 r. (DATASPORT biuro@datasport.pl). 

10. W ramach opłaty za udział każdy zawodnik drużyny otrzymuje pakiet startowy. 



 

11. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych 
osobowych oraz wieku. 

12. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych 
osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu. 

13. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do procedur bezpieczeństwa sanitarnego 
przyjętych na dzień odbywania się zawodów. 
14. Rejestrację uczestników oraz płatności obsługuje firma DATASPORT. We wszelkich sprawach związanych 
z zapisami oraz wystawieniem faktur za udział w zawodach należy kontaktować się z firmą DATASPORT: 
biuro@datasport.pl 

§ 5 
Zwycięzcy i nagrody 

1. W ramach Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje: 
a) w formule indywidualnej: 

- studenci PW; 
- doktoranci PW; 
- pracownicy PW; 
- open Kobieta; 
- open Mężczyzna. 

b) w formule sztafetowej: 
- open. 

2. Organizator ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji w trakcie trwania Biegu. 
3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatorów w każdej z klasyfikacji wskazanych powyżej. 
4. Nagrody otrzymają 3 najlepsi Uczestnicy/drużyny (każdy z członków drużyny) w każdej klasyfikacji 

wskazanej powyżej. 
5. Ogłoszenie wyników nastąpi niezwłocznie po zakończeniu Biegu – zakończeniu rywalizacji w dwóch 

formułach – indywidualnej i sztafetowej. 
6. Zwycięzca nie może zażądać wymiany nagrody na inną.  
7. Otrzymane nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent finansowy ani nie mogą zostać 

przeniesione na osoby trzecie.  
8. Nagrody finansowane ze Środków na Działalność Studencką przysługują tylko studentom Politechniki 

Warszawskiej.  
9. W przypadku nagród finansowanych ze Środków na Działalność Studencką osoba nagrodzona 

potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór nagrody. Na potwierdzeniu muszą się znaleźć, oprócz 
podpisu i nazwy nagrody, dane: imię, nazwisko, indeks, data odbioru. 

§ 6 
Ochrona Danych Osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym 
dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-
661 Warszawa.  

2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: 
iod@pw.edu.pl  



 

3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie danych kontaktowych: imię, nazwisko, 
adres e-mail, numer indeksu, nr telefonu, Wydział.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu organizacji Biegu – podstawą 
do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  

5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar 
Gospodarczy.  

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo 
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) 
w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), z wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym 
Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych 
osobowych.  

9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia 
Pani/Panu wzięcie udziału w Biegu.  

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia 
i udokumentowania Biegu.  

12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

§ 7 
Postanowienia Końcowe 

1. Organizator i Wykonawca nie odpowiadają za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.  
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.  
3. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu bez obowiązującego numeru 

startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.  
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków 

podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom 
zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą 
wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator oraz 
Wykonawca zastrzegają sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go 
w jego trakcie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Biegu lub dokonania zmian w harmonogramie z przyczyn 
od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działania siły wyższej, brak wymaganego minimum 
uczestników, warunki pogodowe, nieprzewidziane wypadki losowe, niedopełnienie umów przez 
kontrahentów itp.). W tych przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie. 

6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu bez podania przyczyn. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie 

zmiany w Regulaminie będą publikowane na wydarzeniu w portalu społecznościowym Facebook. 
Zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji.  

9. Wszystkie kwestie sporne ostatecznie rozstrzyga ostatecznie Organizator. 


