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REGULAMIN 

Wybiegajmy Serduszkowe Puchary 
i Zatańczmy Przeciwko Przemocy 

1. Organizatorzy: 

- Urząd Gminy Widuchowa 

- Wydawnictwo Precjoza 

2. Termin: 

15.02.2020    

Start biegu przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej 

Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa 3/1 Widuchowa 74-120 

3. Cele: 

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku 

- Promocja gminy Widuchowa 

- Integracja środowiska biegaczy 

- Integracja lokalnej społeczności 

- Popularyzacja lokalnych tradycji i zwyczajów 

4. Trasa: 

- Dystans 10km – trasa 100% asfalt  

5. Uczestnictwo: 

- Prawo startu w biegu głównym ma każdy kto ukończył 16. rok życia  

- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na 

uczestnictwo w biegu (poprzez okazanie w biurze zawodów podpisanego 

oświadczenia przez opiekuna prawnego) 

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co 

potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w 

biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095) 
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- Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w 

biurze zawodów w dniu 15.02.2020 r. 

- Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i 

stosować się do poleceń organizatorów, policji i służb porządkowych 

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

- Wyniki końcowe dostępne będą na: 

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-

walentynkowy---widuchowa-2020 

- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla 

potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich 

wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych 

6. Zgłoszenia: 

-  Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-

walentynkowy---widuchowa-2020 

do dnia 13.02.2020 lub w dniu 15.02.2020 w biurze zawodów jeśli będą 

jeszcze wolne miejsca. W dniu 14.02.2020 organizator nie przyjmuje 

zgłoszeń. 

- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i 

uiszczenie opłaty startowej 20 PLN 

- Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem 

czy jest umieszczony na liście startowej 

- Opłata startowa dla uczestników w wieku 65+ lat wynosi 10 PLN 

- W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują medal, koszulkę, 

posiłek regeneracyjny, numer startowy 

- Zgłoszenie można przeprowadzić za pomocą platformy zapisowej, bądź 

przez przelew standardowy 

- Wpłatę należy kierować na konto organizatora: 

Ars Jakub Lamch 

konto 86 1240 1330 1111 0010 8952 7358 

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-walentynkowy---widuchowa-2020
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-walentynkowy---widuchowa-2020
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-walentynkowy---widuchowa-2020
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-walentynkowy---widuchowa-2020
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Tytuł wpłaty: 

Bieg Walentynkowy – Widuchowa 

Imię, Nazwisko, Klub, Rok urodzenia, Numer telefonu 

- Przelew na konto Organizatora jest równoznaczny z akceptacją 

regulaminu (regulamin na stronie wydarzenia) 

- W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać dane wszystkich 

uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata 

- Od 16.01.2020 oraz w dniu zawodów wpisowe będzie wynosić 30zł 

7. Program zawodów: 

9.00 Otwarcie biura zawodów 

11.00 Zamknięcie biura zawodów 

12.00 Start Biegu głównego 

13.30 Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn 

14.00 Wręczenie nagród zwycięzcom w poszczególnych kategoriach i 

losowanie upominków 

 

8. Klasyfikacja: 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn - Miejsca 1-3 

oraz 

M16 16-19 lat  

K16 16-29 lat  

M20 20-29 lat 

K20 20-29 lat 

M30 30-39 lat  

K30 30-39 lat  

M40 40-49 lat  

K40 40-49 lat  

M50 50-59 lat 
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K50+ 50 lat i więcej  

M60 60-69 lat  

M70+ 70 lat i więcej  

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia. 

9. Nagrody: 

Lista nagród biegu głównego: 

- Miejsca od 1. do 3. w kategorii kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne 

Wysokość nagród pieniężnych będzie podana do 20.01.2020 na stronie FB 

wydarzenia. 

Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma 

obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz 

wypełnienia stosownego oświadczenia. 

- W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 

od 1 do 3 zostaną rozdane nagrody rzeczowe 

- Zawodnicy nagradzani w kategorii generalnej nie będą nagradzani w 

kategoriach wiekowych 

10. Postanowienia końcowe: 

- Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy 

- Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące 

- Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi 

- Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i 

skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani 

- Pomiar trasy odbywać się będzie za pomocą chipów, każdy zawodnik po 

biegu zobowiązany jest do zwrotu chipa w okolicach linii mety. 

- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać 

wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora 

- Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych 
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- Organizator nie ubezpiecza uczestników - wszyscy uczestnicy biorą 

udział w imprezie na własną odpowiedzialność 

- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu 

- Po biegu istnieje możliwość skorzystania z natrysku i szatni w hali 

sportowej 

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

organizator 

Organizator 

Rafał Gniła tel. 501 727 028 

11. Ochrona danych osobowych: 

1) Dane osobowe uczestników imprezy Biegu Walentynkowego, 

przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 4 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 (zwanym dalej RODO), 

w celu: 

a) przeprowadzenia i promocji imprezy: Biegu Walentynkowego, w tym -

rejestracji uczestnika, ustalenia wysokości opłaty startowej i 

ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia, wyłonienia i 

prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez 

ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do 

nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, 

spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, 

prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, 

kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na 

stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez 

Organizatora, prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: 

imię, nazwisko, miejscowość rok urodzenia w Biurze Zawodów, weryfikacji 

uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, prezentacji wyników w zakresie: 

imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, 

wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej 

Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora, a 

także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu, wysłania SMS z 

wynikiem dla każdego uczestnika, przyznania i wydania nagród, 

informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora, 
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b) marketingowym i promocyjnym Administratora Danych Osobowych tj. 

ARS Jakub Lamch 

2) Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe 

pełnomocników uczestników imprezy, przetwarzane będą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia 

odebrania pakietu startowego w imieniu uczestnika imprezy. 

3) Administratorem danych osobowych osób jest ARS Jakub Lamch. 

4) Przetwarzającym dane osobowe jest Organizator. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, jest zgoda 

osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych – RODO). Każdy z uczestników, poprzez wzięcie udziału 

w Imprezie udziela oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celu przeprowadzenia i promocji kolejnych edycji imprezy oraz innych 

biegów Organizatora jak i promocji Administratora Danych Osobowych. 

6) W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych 

jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym 

czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej 

wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób: a) 

poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres 

siedziby Administratora Danych Osobowych lub przez pocztę 

elektroniczną, b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze 

Zawodów. 

7) Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych 

Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji 

imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów 

powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, 

spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na trasie i mecie biegu, 

osobom czytającym strony internetowe Administratora oraz podmiotów, 

którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom 

mediów drukowanych, elektronicznych i innych. 

8) Dane osobowe uczestników imprezy nie będą udostępniane innym 

odbiorcom. 

9) Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników 

będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 

niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją 
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dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora 

danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących 

przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z 

dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz 

z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody. 

10) Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi 

uczestnika), przysługują następujące uprawnienia, które może realizować 

względem Administratora Danych Osobowych: a) prawo żądania dostępu 

do danych osobowych (art. 15 RODO), b) prawo żądania sprostowania 

danych osobowych (art. 16 RODO), c) prawo żądania usunięcia danych 

osobowych (art. 17 RODO), d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

(art. 21 RODO), f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 

RODO); g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11) Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Biegu Walentynkowym. 


