
Regulamin 

„II IWIERUSZOWSKI SZTAFETOWY BIEG CHARYTATYWNY” 

  

I. Cel imprezy.  

 

1. Promowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie wszystkich mieszkańców powiatu 

wieruszowskiego do wspólnego biegania oraz zebranie środków na leczenie dzieci wymagające 

specjalistycznej terapii i rehabilitacji.  

  

II. Organizator. 

  

1. GOSiT Wieruszów  

2. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie  

3. Kontakt:  

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie   

98-400 Wieruszów; ul. Sportowa 4  

biuro@gosit-wieruszow.pl, dyrektor@gosit-wieruszow.pl   

tel. biuro:626262030  

  

III. Termin i miejsce. 

  

1. Bieg odbędzie się  08.09.2018r.  

2. Start do biegu nastąpi o godzinie 16:00  

3. Miejsce: Rynek Wieruszów; 98-400 Wieruszów  

  

IV. Dystans i trasa.  

  

1. Dystans: 4 x 2,5km.  

2. Start i meta: Rynek Wieruszów; 98-400 Wieruszów  

3. Trasa oznaczona.  

4. Przebieg trasy: załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (mapka).  

5. Limit czasu na pokonanie trasy przez całą drużynę wynosi 1 godz. 20min.  



  

V. Warunki uczestnictwa.  

  

1. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 08 września 2018r. ukończyli 

16 rok życia.  

2. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w 

biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność.  

3. 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 (podstawa 

prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).  

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do 

wzięcia udziału  w w/wym. Biegu.  

5. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.  

6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania.  

  

VI. Kategorie.  

  

1. Drużyny składają się z 4 osób  bez względu  na pleć.   

2. Zawodnik nie może jednocześnie reprezentować więcej niż jednej drużyny.  

  

  

VII. Zgłoszenia.  

  

1. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie w biurze GOSiT 62 6262030 w godz. 8-16 oraz email: 

biuro@gosit-wieruszow.pl.  

2. Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane do dnia 07 września 2018r., 

do godz. 23:59.   

3. Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym 

regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez 

organizatorów.  

  

VIII. Biuro Zawodów.  

  

mailto:biuro@gosit-wieruszow.pl


1. W dniu biegu biuro będzie otwarte na terenie Wieruszowskiego Domu Kultury ul. Rynek  8  od 

godziny 13:30 do końca trwania zawodów.  

  

IX. Nagrody.  

  

1. Puchar/statuetka za zajęcie miejsc I – III.  

2. Puchar/statuetka dla drużyny która przekaże największą kwotę za opłatę startową („najhojniejszy 

darczyńca”).  

3. Dodatkowo nagrody rzeczowe .  

  

X. Opłaty (wpisowe).  

  

1. Do dnia 07 września 2018. – minimum 25,00 zł od osoby tj. 100,00 zł od drużyny (możliwe 

oczywiście większe wpłaty).  

2. Wpłaty należy kierować na konto 17 1020 4564 0000 5502 0008 9755 Stowarzyszenie Integracyjne 

„Klub Otwartych Serc”  

3. W tytule wpłaty należy wpisać: Bieg charytatywny, nazwa sztafety oraz imię i nazwisko kapitana. 

4. Po dokonaniu zgłoszenia internetowego proszę uiścić opłatę. Zwracamy szczególną uwagę na to, że 

za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej. Dla 

uniknięcia nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat odpowiednio wcześniej i nie zwlekania do 

ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń. W sytuacji gdy nie są Państwo pewni, że płatność zostanie 

zaksięgowana przed weekendem podczas którego odbywa się bieg, prośba o posiadanie dowodu 

wpłaty.  

5. Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.  

  

XI. Postanowienia końcowe.  

  

1. Wyniki będą dostępne po zakończeniu biegu oraz na stronie internetowej: www.gositwieruszow.pl 

2. Nad prawidłowym przebiegiem biegu czuwa Sędzia Główny.  

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną.  

4. Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, toalety i na terenie Wieruszowskiego Domu Kultury 

przy ul .Rynek 8.  

5. Organizator nie zapewnia  depozytu.  

6. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na 

klatce piersiowej.  

http://www.gositwieruszow.pl/


7. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części 

i skracanie trasy.  

8. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem 

startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją drużyny.  

9. Organizator zapewnia wodę na mecie.  

10. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  

11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

14. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na 

miejsce biegu. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego.  

15. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od 

organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty 

opłaty startowej nie będą zwracane.  

16. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością 

wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w 

Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 

zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub 

wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. 

Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty 

medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny 

obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych 

w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z 

winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko.  

17. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem Organizatorów do usunięcia 

uczestnika z biegu.  

  

 XII. Klauzula informacyjna dotycząca 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 danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki z siedzibą przy ul. 

Sportowej 4, 98-400 Wieruszów (e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl, tel: 62 6262030) prowadzący 

działalność zgodnie ze swym statutem;  

2. Z inspektorem ochrony danych Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie można 

skontaktować się poprzez adres e-mail:  iod@gosit-wieruszow.pl;   



3. dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia II WIERUSZOWSKIEGO 

SZTAFETOWYEGO BIEGU CHARYTATYWNEGO , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO   

4. 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;  

5. ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 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;  

6. 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;  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do 

wzięcia udziału  w w/wym. biegu;   

  

  

Dyrektor biegu: Mateusz Garczarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Gminny 

Ośrodek Sportu i Turystyki z siedzibą przy ul. Sportowej 4, 98-400 Wieruszów   

(e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl, iod@gosit-wieruszow.pl  tel: 62 6262030) 

w ramach II WIERUSZOWSKIEGO SZTAFETOWYEGO BIEGU CHARYTATYWNEGO wizerunku 

mojego/mojego niepełnoletniego syna/córki* (wraz z imieniem i nazwiskiem):   

………………………………………………………………………….......................utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z 

wydarzeń zorganizowanych w ramach II WIERUSZOWSKIEGO SZTAFETOWYEGO BIEGU 

CHARYTATYWNEGO  

  

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 GOSiT' u.  

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    


