
 

 

REGULAMIN BIEGU Z  ❤ DLA RODZINY  
POGORZELCÓW ZE ZBYTOWEJ 

Oleśnica, 19 luty 2023 r. 
 
 

 
1. ORGANIZATORZY 

1.1. Stowarzyszenie Cała Oleśnica Biega, ul. Boczna 6/1 56-400 Oleśnica 
1.2. www: facebook.com/olesnicabiega, www.calaolesnicabiega.pl 
1.3. e-mail: biuro@calolesnicabiega.pl    
1.4. osoby do kontaktu: Edyta Biłogan 693 362 795, Agata Borowik 886 087 188 

 
2. CEL 

2.1. Zbiórka pieniędzy dla Rodziny Pogorzelców  ze Zbytowej, którzy stracili cały swój dom  
w pożarze 

2.2. Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu. 
2.3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej. 
2.4. Integracja środowiska biegaczy z Oleśnicy i Powiatu Oleśnickiego. 

 
3. TERMIN I MIEJSCE 

3.1. 19 lutego 2023 roku (niedziela), godz. 11.00 
3.2. Start oraz meta: Amfiteatr nad Stawami 
3.3. Biuro Zawodów: namiot przy amfiteatrze godz. 9.00 – 10.30 

 
4. TRASA BIEGU  

4.1. Dystans 5 km – Bieg główny, NW i Bieg dla zakochanych. 
 

 

4.2. Szczegółowa trasa biegu na 5km: 
Dwie pętle: start amfiteatr na terenie Stawów Miejskich ul. Spacerowa, okrążenie wokół stawów 
miejskich i wodociągów miejskich, powrót na amfiteatr, rozpoczęcie drugiego okrążenia. Trasa 
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asfaltowa w pobliżu stawów miejskich, utwardzona aleja spacerowa, teren o charakterze płaskim 
z jednym ok. 100m zbiegiem. 

 
5. ZGŁOSZENIA 

5.1. Opłata startowa za bieg wynosi 30 zł. Jest ona przekazana w całości dla Rodziny Pogorzelców  
ze Zbytowej.  Dodatkowo można wesprzeć akcje dodatkowym dowolnym datkiem. 

5.2. Do 17 lutego do godziny 20.00 trwają zapisy internetowe. Po tym terminie w dniu biegu 
można zapisać się w biurze zawodów do wyczerpania puli startowej wynoszącej 150 miejsc. 

5.3. Przy zapisach internetowych należy wybrać bieg główny lub NW. Dodatkowa kategoria Bieg 
dla zakochanych, będzie oznaczana przy weryfikacji w biurze zawodów w dniu biegu. 

5.4. Link do zapisów internetowych: 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7621 

5.5. Przy zapisach w przypadku wyboru biegu na 5km, biegu dla zakochanych lub NW należy 
wpisać nazwę swojego klubu pod odpowiednia rubryką 

5.6. Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze Zawodów celem podpisania karty 
zgłoszeniowej i pobrania numeru startowego. 

5.7. W biegu może mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji  
 wniosą datek na cel biegu. 

5.8. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
5.9. Zgłoszenia i opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich prawnych 

opiekunów. 
 

6. HARMONOGRAM ZAWODÓW: 
09:00 – 10:30 Otwarcie Biura Biegu, podpis oświadczenia, zbiórka pieniędzy 
10:50 – 11:00 Rozgrzewka poprowadzona przez Stowarzyszenie Cała Oleśnica Biega 
11:00 – 12:00 Start Biegu  
12:00 – 12:10 Nagrodzenie 3 pierwszych miejsc open 
12.10 – 12.30 Licytacja 
12.30 zakończenie wydarzenia 
 

7. NAGRODY  
7.1. Przewidziano nagrody rzeczowe dla: 

 3 pierwszych kobiet kończących bieg główny na 5km 
 3 pierwszych mężczyzn kończących bieg główny na 5km 
 3 pierwszych osób kończących bieg NW na 5km 
 3 pierwszych par kończących bieg dla zakochanych na 5km 

7.2. W zależności od pozyskanych funduszy na realizację wydarzenia, mogą pojawić się 
niespodzianki i świadczenia dla osób biorących udział w biegu.   

7.3. W zależności od pozyskanych funduszy na realizację wydarzenia, mogą pojawić się 
niespodzianki i świadczenia dla osób biorących udział w biegu.   
 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA 
8.1. W biegu może wziąć udział osoba, która : 

8.1.1. poprawnie zarejestrowała się na bieg poprzez portal Datasport.pl  pod linkiem  
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/index.php?zawody=6670  
lub bezpośrednio w biurze biegu w dniu biegu. 

8.1.2. Wniesie w biurze startowym opłatę startową, która wynosi 30zł (dodatkowo można 
wesprzeć akcje dowolnym datkiem) 

8.1.3. Stawi się na miejscu startu najpóźniej 30 min przed startem – Amfiteatr Stawy 
Miejskie 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7621
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/form/index.php?zawody=6670
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8.2. Każdy zawodnik po wpisaniu na listę otrzyma numer startowy, który należy umocować 
agrafkami do koszulki na wysokości klatki piersiowej. 

8.3. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wydawanych przez obsługę 
zawodów. 

8.4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair-play w trakcie zawodów. 
8.5. Zabrania się startowania zawodników którzy są pod wpływem środków odurzających. 
8.6. Każdy uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.  
8.7. Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych 
i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy 
zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu. 
 

9. BEZPIECZEŃSTWO 
 

9.1. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników wprowadza się limit wszystkich uczestników 

biegu, który wynosi 150 miejsc.  

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie 

przekroczenia powyższej liczby uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają 

osoby, które zapisały się elektronicznie.  

9.3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom. 

9.4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń organizatorów, 

służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Miejskiej, 

sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu. 

9.5. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu, są ostateczne i niepodważalne. 

9.6. Jeżeli uczestnik zdecyduje o wycofanie się z biegu podczas trwania imprezy, zobowiązany jest 

do zgłoszenia tego faktu służbom organizatora zabezpieczającymi trasę.  

9.7. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych. 

9.8.  Przekazanie Organizatorowi wypełnionego formularza rejestracyjnego w dniu Biegu oznacza, 

że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się  

z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując  

w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

10. PROCEDURA SANITARNA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM COVID-191 
 

10.1. Uczestnicy biegu zobowiązani do przestrzegania zarówno niniejszego regulaminu jak i 

do stosowania się do ograniczeń, nakazów i zakazów wydawanych w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii na bieżąco przez organizatorów.  

10.2. Organizator ma prawo wdrożyć procedurę sanitarną wydarzenia w tym organizacji 

biegu powiadamiając o tym uprzednio uczestników poprzez umieszczenie komunikatu na 

stronie internetowej organizatora oraz przesyłając komunikat o aktualizacji regulaminu 

pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.  

                                                                 
1 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z 

późn.zm.) 
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10.3. Zakazany jest wstęp na bieg osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem 

epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności). 

10.4. Uczestnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli 

chodzi o zakażenie wirusem COVID - 19 podczas uczestnictwa w biegu. Zdaje sobie sprawę, 

że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez 

organizatora istnieje ryzyko zakażenia. 

10.5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas biegu i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

10.6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do 

Organizatora w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas uczestnictwa w biegu. 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe CAŁA OLEŚNICA BIEGA z siedzibą 

w Oleśnicy (56-400), ul. Boczna 6/1, NIP 9112012303, dalej Administrator lub COB. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z COB, w 

następujący sposób: drogą elektroniczną: rodo@calaolesnicabiega.pl   pisemnie pod adresem: ul. 

Boczna 6/1, 56-400 Oleśnica 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są: 

 w celu rejestracji uczestnika i komunikacji w związku z udziałem w wydarzeniu sportowym 

organizowanym przez COB będziemy dokumentować Pani/Pana udział w wydarzeniu, 

podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO; 

 w celu ochrony Pani/Pana i pozostałych osób uczestniczących w wydarzeniu sportowym 

organizowanym przez COB przed dalszym rozprzestrzenianiem się Covid-19, będziemy 

dokumentować Pani/Pana udział w wydarzeniu, podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. e RODO 

 w celu promowania aktywności ruchowej, informowania o działalności COB co stanowi 

uzasadniony interes administratora danych, podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. fRODO; 

 w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej przetwarzanie niezbędne jest do 

wypełnienia obowiązku prawnego, podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO 

 w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. 

fRODO 

 

Jeśli Pan/Pani się na to zgodzi, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RODO, w celu publikacji Pani/Pana wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia 

sportowego organizowanego przez COB, jego upowszechniania w kontekście działań statutowych 

COB - popularyzacji aktywności ruchowej. 

 

W przypadku publikacji wizerunku na kanałach społecznościowych Facebook, Instagram COB 

administruje Twoimi danymi osobowymi wraz z Facebook Ireland Limited. 

Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem: 

https://www.facebook.com/about/privacy/  

W przypadku publikacji wizerunku na kanałach społecznościowych na kanale YOUTUBE COB 

administruje Twoimi danymi osobowymi wraz z Google Ireland Limited. 

mailto:rodo@calaolesnicabiega.pl
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Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Inc. znajduje się na stronie: 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

 

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego z zastrzeżeniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych 

przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony 

danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod 

adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa: 

 dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w wydarzeniu sportowym przetwarzamy do 

końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z regulaminu wydarzenia; 

 dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuje się przez okres 6 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności za udział w biegu. 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zbieranych w ramach swoich wydarzeń 

firmie DataSport ul. Okrężna 22 58-310 Szczawno Zdrój w celu rejestracji i prezentacji wyników 

poszczególnych uczestników wydarzenia. Dane osobowe mogą być również przekazywane 

uprawnionym organom państwowym na podstawie przepisów prawa - celem wykonania ciążących na 

Administratorze obowiązków prawnych. 

Posiada Pani/Pan: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych), 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

 prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich 

przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane 

niezgodnie     z prawem, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Pani /Panu prawo cofnięcia 

zgody w dowolnym, momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
UWAGA  
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z 

Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe. Aby nie dopuścić do naruszenia 

Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych 

osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z 

art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej. 

Podanie Pani/Pana danych kontaktowych i identyfikacyjnych jest warunkiem koniecznym do udziału 

w wydarzeniu sportowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
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organizatorów wydarzenia sportowego jest brak możliwości wywiązania się z obowiązków jakie 

nakłada na organizatora prawo a tym samym brak możliwości udziału przez Panią/Pana w 

wydarzeniu. 

 
 
12.  UWAGI KOŃCOWE 

12.1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
12.2. W tym dniu będzie odbywała się sprzedaż ciasta. Dochód przeznaczony będzie na 

leczenie Juliana. 
12.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione rzeczy. 
12.4. Uczestnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu. 

12.5. Startujących obowiązuje odpowiedni do warunków ubiór i obuwie sportowe. 

12.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas każdego etapu. 

12.7. Organizator nie zapewnia depozytu, szatni, natrysków i toalet w trakcie trwania 

imprezy biegowej. 

12.8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. 

12.9. Uczestnicy biegu proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o 

środowisko naturalne. 

12.10. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

 


