
Regulamin 
IV Rodzinny Bieg Niepodległości 

Wierzchucino, 06.11.2022 r. 
 

I. CEL IMPREZY: Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej, 
integracja środowisk w różnych grupach wiekowych, rozbudzenie zainteresowań sportowych społeczeństwa 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyka prozdrowotna,  
uczczenie odzyskania przez Polskę Niepodległości, Propagowanie postaw patriotycznych. 

II. ORGANIZATOR:  Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej  

PARTNERZY: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma 
Cetniewo we Władysławowie  

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW : bieg odbędzie  się w niedziele 6 listopada 2022 r. w Wierzchucinie.    
Biuro zawodów, start i meta będą zlokalizowane na Placu Kaszubskim na ulicy Leśnej, trasa biegu będzie 
poprowadzona drogami leśnymi.  

IV. PROGRAM ZAWODÓW:                                                                                                                                                

11;00 - 11:40 – Zapis  oraz wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów,                                                                                                                                   
11:50 - wspólna rozgrzewka                                                                                                                             

12:00 - START BIEGU NA DYSTANSIE 1918 M - bieg rodzinny                                                                          
13:00 -  poczęstunek 

14:30 - zakończenie imprezy  

V. ZGŁOSZENIA:  Zgłoszenia  uczestników IV Rodzinnego Biegu Niepodległości  w biurze zawodów w dniu  
imprezy. 
VI. UCZESTNICTWO :  
1. Warunkiem uczestnictwa jest wpisanie się na listę rejestracyjną w dniu zawodów stanowiącą zał.nr 1 do 
regulaminu . 
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.  
3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
4. W biegu lub marszu z kijkami, którego dystans wynosi 1918 metrów mogą uczestniczyć wszyscy. Zawodnicy 
niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem.  
5. Każdy startujący musi posiadać barwy narodowe!!!. 
6. Liczba pakietów startowych  jest ograniczona do 110 miejsc, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.   
 
VIII. KLASYFIKACJA; Każdy uczestnik biegu  otrzymuje w pakiecie startowym  okolicznościową przypinkę, 
dla uczestników po zakończeniu biegu przewidziany jest poczęstunek  do wyboru zupa/ lub kiełbaska.  

IX. RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 
29 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@krokowa.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie 
Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a także 
na podstawie Ustawy o samorządzie terytorialnym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa;  



5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną; 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. art. 23 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

9) przetwarzanie danych, o których mowa u ust.3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu 
obejmuje także:  

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą 
informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i 
partnerów. 

 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. 

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz na przetwarzanie 
danych osobowych. 

 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:                                                                                       
- Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. W związku z tym 
zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, 
marszobiegu oraz, że przyjmuje do wiadomości, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w 
tym śmierci). W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, uczestnik nie 
zostanie dopuszczony do udziału w biegu. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych 
wypadków, a także za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie,  
 Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator w dniu i na miejscu stwierdza brak 

możliwości ich  przeprowadzenia.  
 Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


