Regulamin Biegu Masowego
1.WARUNKI OGÓLNE
1.1.Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w imprezie rekreacyjnej
pod nazwą BIEG MASOWY zwanej w dalszej części „biegiem”, organizowanej przez Gminny
Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych
Serc” w Wieruszowie oraz Wieruszowski Klub Sportowy ”Prosna” zwane w dalszej części
regulaminu „organizatorem” w dniu 21 września 2019 w Wieruszowie.
Kontakt:
GMINNY OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W WIERUSZOWIE
98-400 Wieruszów ul. Sportowa 4
biuro@gosit-wieruszow.pl, dyrektor@gosit-wieruszow.pl
tel. biuro – 62 6262030
Maciej Baciński kom. 728315381

1.2. Cele biegu:
•

Popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu.

•

Promocja Miasta i Gminy Wieruszów.

•

Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski

1.3. Bieg rozegrany zostanie ze startu wspólnego na dystansie 2,5 km.
1.4. Start i meta biegu znajduje się na Rynku w Wieruszowie. Trasa biegu wynosi 2,5 km (po
przebiegnięciu 1250m nawrót i powrót tą samą trasą).
1.5. Start biegu o godz. 15:00.
1.6. Osoby wpisane na listę startową biegu zwane są w dalszej części regulaminu uczestnikami.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA, BEZPIECZEŃSTWO
2.1. Uczestnikami biegu mogą być osoby od 12 roku życia. Niepełnoletni uczestnicy mogą brać
udział w biegu pod warunkiem dostarczenia na minimum 60 minut przed zaplanowanym
startem do biura zawodów podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody na udział w
biegu.
2.2. Udział w biegu jest nieodpłatny.
2.3. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną
odpowiedzialność, oświadczając, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich
do udziału w Biegu. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego
o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału

na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 12-18 lat (które w dniu biegu tj. 21 września
2019r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do podpisania pozwolenia na
udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem
dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w
momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
2.4. Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem,
podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w dniu biegu w biurze zawodów.
2.5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
2.6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
2.7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do
jego przestrzegania.
3. KLASYFIKACJA
3.1. Bieg ma charakter towarzyski, bez pomiaru czasu i klasyfikacji.
3.2. Każdy uczestnik startuje z przypiętym do okolicznościowej koszulki otrzymanej od
organizatora i pamiątkowym numerem startowym odbieranym osobiście w miejscu podanym
przez organizatora na stronie biegu. Przy odbiorze numeru niezbędnym jest okazanie
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przekazanie podpisanego oświadczenia o stanie
zdrowia, zgody na uczestnictwo w biegu.
3.3. Uczestnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze
zgłoszeniami dokonanymi w biurze GOSiT przy ul. Sportowej 4, w godz. 8.00-16.00, oraz
poprzez stronę internetową biegu w terminie do 18 września 2019r. do godz. 24.00. Natomiast
pozostałe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w
Wieruszowie, przy ul. Sportowej 4; 98-400 Wieruszów, e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl w
dniu imprezy: 21.09.2019r. od godz. 12.00 do 14.30 w biurze zawodów: Wieruszowski Dom
Kultury: ul. Rynek 8/9 98-400 Wieruszów.
Link do zapisów:
https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/iv-oglnopolski-integracyjny-bieg-ulicznywieruszw-2019#registrations
3.4. Uczestnikom zapisanym do biegu od dnia 13 września do dnia zawodów tj. 21 września
2019r. organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki okolicznościowej oraz medalu.
3.5. Dyskwalifikacja uczestnika startującego w imprezie może mieć miejsce w przypadku kiedy
uczestnik pokonuje trasę w sposób nieprawidłowy (korzysta ze środków transportu, biegnie „
na skróty” itp.).
3.6.Wszyscy uczestnicy biegu, otrzymają pamiątkowy medal oraz okolicznościową koszulkę
w której zalecamy jest start w biegu.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4.2.W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i organizator
biegu.
4.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu biegu o czym
niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę biegu: www.gosit-wieruszow.pl
5. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem 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. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wieruszowski Klub Sportowy
‘’ PROSNA”z siedzibą przy ul. Sportowej 4, 98-400 Wieruszów (e-mail: prosna@wi
ruszow.hub.pl, tel: 62 6262030) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem;
2. Z inspektorem ochrony danych Wieruszowskiego Klubu Sportowego '' PROSNA"
można skontaktować się poprzez adres e-mail: prosna@wieruszow.hub.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia IV
Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego Wieruszów 2019, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
4. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych. W celu
dokonania pomiaru czasu i ustalenia kolejności zawodników na mecie biegu Pani/Pana
dane zostaną przekazane firmie Best Time Paweł Nowak, z siedziba: 95-050
Konstantynów Łódzki, ul. Bolesława Prusa 4;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
7. ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza
RODO;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek
niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. biegu;

Organizatorzy

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
………..………………………
(miejscowość, dnia)
Ja niżej podpisany/a*………………………………………………….…………..…………..,
zamieszkały/a* w ……………………………………………………………………………..,
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i
rozpowszechnianie przez Wieruszowski Klub Sportowy "PROSNA" z siedzibą przy ul. Sportowej
4, 98-400 Wieruszów (e-mail:prosna@wieruszow.hub.pl, tel: 62 6262030) w ramach IV
Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego Wieruszów 2019 wizerunku mojego/mojego
niepełnoletniego syna/córki* (wraz z imieniem i nazwiskiem):
………………………………………………………………………….......................utrwalonego
w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń zorganizowanych w ramach IV Ogólnopolskiego
Integracyjnego Biegu Ulicznego Wieruszów 2019
Niniejsza zgoda:
• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
• dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali
społecznościowych ww. podmiotów jak: Facebook, Google dokumenty, Youtube, w
gazetach, Internecie;
• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami
mającymi na celu promocję WKS "PROSNA".
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego,
lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i
przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego/ mojego
niepełnoletniego syna/córki*, na potrzeby wskazane w oświadczeniu.
Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/córki*.
………………………
(data i czytelny podpis)
* Niepotrzebne skreślić

