
 

 

REGULAMIN 

40. Biegów im. Henryka Witkowskiego 

CELE IMPREZY: 

1. Popularyzacja i promocja biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej. 

2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zdrowego i aktywnego stylu życia. 

3. Kształtowanie zasad współżycia sportowego. 

4. Integracja środowiska lokalnego. 

5. Promocja Gminy Dębno. 

 

ORGANIZATOR: 

Urząd Miejski w Dębnie, Stowarzyszenie Maraton Dębno.  

Bieg odbywa się pod honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

Olgierda Geblewicza. 

Gościem honorowym imprez sportowych jest Wanda Panfil - Gonzalez polska lekkoatletka, mistrzyni 

świata w maratonie w Tokio w 1991 r., zwyciężczyni maratonów w Nowym Jorku, Londynie, Bostonie, 

w Japonii. Dwukrotna uczestniczka letnich Igrzysk – w Seulu w 1988 i w Barcelonie w 1992 roku. 

 

TERMIN – MIEJSCE – TRASA: 

1. Biegi odbędą się dnia 15.04.2023 r. (sobota) 

2. Miejsce: Stadion Sportowy im. Henryka Witkowskiego w Dębnie ul. Gorzowska 7.  

 

PROGRAM DNIA: 

10.00 – 12.00 – turniej sportowy klas I-III „Mali Maratończycy” – organizator Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. 

Dąbrowskiego w Dębnie (dla uczniów z Gminy Dębno). 

10:00 – 12.00 – weryfikacja uczestników 40. Biegów, wydawanie numerów, pakietów startowych (Biuro 

Zawodów), ul. Gorzowska 7 

12.15 – rozpoczęcie konkurencji biegowych na następujących dystansach: 

A. Bieg przedszkolaków w wybranych grupach wiekowych (dla przedszkolaków z Gminy Dębno) 

 

B. Biegi dystansowe w kategoriach: 

1) 400 m dziewcząt - rocznik 2013-2015 (3 klasy i młodsi) 

2) 400 m chłopców - rocznik 2013-2015 (3 klasy i młodsi) 

3) 400 m dziewcząt - rocznik 2012 (4 klasy SP) 

4) 400 m chłopców - rocznik 2012 (4 klasy SP) 

5) 600 m dziewcząt - rocznik 2011 (5 klasy SP) 

6) 600 m chłopców - rocznik 2011 (5 klasy SP) 

7) 600 m dziewcząt - rocznik 2010 (6 klasy SP) 

8) 600 m chłopców - rocznik 2010(6 klasy SP) 

9) 800 m dziewcząt - rocznik 2009-2008 (7 i 8 klasy SP) 

10) 800 m chłopców - rocznik 2009-2008 (7 i 8 klasy SP) 

 

C. Zakończenie biegów i dekoracja zwycięzców (około g. 14.00 – 14.15) 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA i ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 13 kwietnia 2023 roku, do godz. 24.00, tylko w formie 

elektronicznej – link do strony http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7725 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekkoatletyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maraton_Nowojorski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maraton_w_Londynie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maraton_Bosto%25C5%2584ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1988
https://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1992
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7725


 

 

Zgłoszenia dokonują rodzice/ prawni opiekunowie. Zgłoszenia nie będą przyjmowane w Biurze Zawodów 

w dniu 15 kwietnia. 

Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i załączników umieszczonych 

na stronie. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 15 kwietnia w 

godz. 10.00 – 12.00. Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać za okazaniem biletu z kodem QR, 

który wysłany zostanie na adres mailowy podany przy zgłoszeniu. Bilet wysłany zostanie ponownie 

przed otwarciem biura zawodów mailem i smsem. Bilet dostępny jest też przez cały czas w edycji 

zgłoszenia w portalu zapisów. 

 

KLASYFIKACJA I NAGRODY: 

1.  Po biegu każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy medal. 

2.Miejsca od 1-3 puchary, 1-6 dyplomy, nagrody rzeczowe. 

3. Pozostali uczestnicy- dyplomy do wygenerowania ze strony www. datasport.pl 

 

POMIAR CZASU: 

 

1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na mecie biegu znajdować się będzie 

mata kontrolna, która odnotowuje pojawienie się uczestnika; brak odczytu może spowodować 

dyskwalifikację uczestnika.  

Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik zobowiązany 

jest do przymocowania numeru startowego za pomocą otrzymanych agrafek do koszulki, z 

przodu na klatce piersiowej. Nie wolno odklejać chipów z numeru startowego. Odklejenie chipa 

z numeru spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 

2. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy, na stronie www.datasport.pl 

   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Biegi odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji Regulaminu oraz trasy biegu z przyczyn od siebie 

niezależnych. 

3. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator. 

4. Pozostawanie na obiekcie przed i po upływie wyznaczonego czasu na bieg, jak również nie stosowanie się do 

decyzji Organizatora przenosi na uczestników/ prawnych opiekunów, nauczycieli/ opiekunów grupy, 

odpowiedzialność stosownie do obowiązujących zasad Kodeksu Cywilnego. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników biegów zagubione, uszkodzone lub 

zniszczone w trakcie trwania imprezy. 

6. Organizator może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające Regulaminu i ładu sportowego. 

7. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

8. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

 Decyzje sędziego głównego/organizatora są ostateczne. 

 

PRAWA DO DÓBR OSOBISTYCH: 

Udział w zawodach związany jest z: 

- przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu oraz akceptacją przesłania przez 

organizatorów na adres mailowy i SMS-owy zawodników informacji i ankiet dotyczących zawodów, 

- wyrażeniem zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku 



 

 

Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu 

utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i 

bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

lecz niezbędne do udziału w biegu. 

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 

Rozporządzeniem 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. 

Przetwarzanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy 

miejscowości i nazwy klubu. 

 

Administratorem danych osobowych uczestników biegów jest Burmistrz Dębna mający siedzibę w Dębnie 

(74-400) przy ul. Piłsudskiego 5 – odpowiada za realizację zadań przewidzianych dla samorządu gminnego. 

1. Dane kontaktowe administratora: 

Z administratorem – Burmistrzem Dębna – można skontaktować się poprzez adres e-mail burmistrz@debno.pl, lub 

pisemnie na adres siedziby administratora.  

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail 

rodo@debno.pl.  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 

Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1) – dalej 

RODO 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.)  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich   

6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

7. W odniesieniu do uczestnika biegu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 

8. Uczestnik biegu posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie ar. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych.  
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