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REGULAMIN BIEGU DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
 

Postanowienia ogólne 
1. Organizator 
Organizatorem Biegu Dzieci i Młodzieży 
jest: 
Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, telefon: 32 4756 300, adresy e-mail: 
j.smieja@pawlowice.pl; b.cyganek@pawlowice.pl. Czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: w 
godz. 7.30 - 15.30; wtorek: w godz. 7.30 - 17.00  
i 
Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach, ul. Sportowa 14, 43-250 Pawłowice telefon: 32 4724 215, 
adres e-mail: gos@pawlowice.pl. Czynny: od poniedziałku do niedzieli: od godz. 7.00 do godz. 22.00 
 
przy współpracy Firmy Broker Carbo Asecura S.A. 
 
2. Cel imprezy 
a. propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, 
b. popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji  ruchowej oraz 

zdobywanie jej nowych zwolenników, 

c. promocja Gminy Pawłowice. 
 
3. Miejsce, termin oraz program zawodów 
a. Termin: 28 sierpnia 2021 roku. 
b. Miejsce startu i mety: Park przy Inhalatorium w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 12. Trasa biegu 

zostanie poprowadzona alejkami parku. 
c. Program zawodów:  

13.00 – 14.30 – odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów zawodników biorących udział w 
Biegu Dzieci i Młodzieży. 
14.30 - Wspólna rozgrzewka dzieci i młodzieży 
15.00 – 16.30 Bieg Dzieci i Młodzieży 
17.00 –  Ceremonia wręczania nagród dla zwycięzców Biegu Dzieci i Młodzieży. 

 
4. Informacje podstawowe dotyczące Biegu Dzieci i Młodzieży  
a. Biuro Zawodów obsługuje Broker Carbo Asecura S.A. Biuro będzie znajdowało się w Parku przy 

Inhalatorium w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 12. 
b. Odbiór pakietów i numerów startowych: 28 sierpnia 2021 r. (sobota) od godziny 13.00 w Parku przy 

Inhalatorium w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 12. Pakiety startowe wraz z numerami startowymi 
dla dzieci i młodzieży zarejestrowanej będą wydawane w dniu zawodów do godz. 14.30. Po tym 
terminie nieodebrane pakiety zostaną rozdysponowane wśród chętnych z listy rezerwowej. 

c. Każdy zawodnik biorący udział w biegu jest zobowiązany do startu w koszulce przygotowanej przez 
organizatora z przymocowanym numerem startowym na froncie koszulki. Zawodników obowiązuje 
strój sportowy. 

 
5. Zgłoszenie i płatności 
a. Opłata uczestnictwa w Biegu Dzieci i Młodzieży wynosi: 1,00 zł.  
b. Rejestracja odbywać się będzie od 1 lipca 2021 r. do 22 sierpnia 2021 r. 
c. Organizator wprowadza limit startujących w Biegu: 250 osób. 
d. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w biegu jeżeli rodzic/opiekun prawny zarejestruje zawodnika 

wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.bgtimesport.pl oraz zapozna się i zaakceptuje 
regulamin i oświadczenia. Link do zapisów jest również opublikowany na stronie internetowej 
www.pawlowice.pl  oraz  www.gos.pawlowice.pl 
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e. W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego należy wskazać rozmiar koszulki. Organizator 
gwarantuje rozmiar koszulki zgodny z wyborem zawodnika jedynie w przypadku dokonania 
zgłoszenia i opłaty do dnia 18 sierpnia 2021 r.  W przypadku dokonania zgłoszenia i opłaty po tym 
terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość zarówno niewydania koszulki, jak i wydania w 
pakiecie startowym koszulki o rozmiarze innym niż wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

f. Organizator zapewnia pakiety startowe dla 250 uczestników, według kolejności dokonanej rejestracji 
wraz z opłatą. 
Uczestnicy otrzymają: 
- numer startowy, 
- pamiątkową koszulkę, 
- symboliczny medal, 
- zabezpieczenie medyczne, 
- coś „na ząb”. 

 
6. Pomiar czasu, kolejność biegów, klasyfikacje, nagrody 
a. Ustalenie kolejności biegów będzie dokonywane przez sędziów wyznaczonych przez Organizatora. 

Klasyfikacja Biegu Dzieci i Młodzieży przeprowadzona zostanie w oparciu o rocznik wg następujących 
kategorii wiekowych: 
Dziewczynki: 
a) 5 lat 2016 i młodsze na dystansie ok. 250 metrów – jedno okrążenie  
b) 6 - 7 lat 2015-2014 na dystansie ok. 250 metrów – jedno okrążenie  
c) 8 - 9 lat 2013–2012 na dystansie ok. 500 metrów – dwa okrążenia  
d) 10 - 11 lat 2011–2010 na dystansie ok. 500 metrów – dwa okrążenia  
e) 12 - 15 lat 2009-2006 na dystansie ok. 750 metrów – trzy okrążenia  
Chłopcy: 
a) 5 lat 2016 i młodsi na dystansie ok. 250 metrów – jedno okrążenie  
b) 6 - 7 lat 2015-2014 na dystansie ok. 250 metrów – jedno okrążenie  
c) 8 - 9 lat 2013–2012 na dystansie ok. 500 metrów – dwa okrążenia 
d) 10 - 11 lat 2011–2010 na dystansie ok. 500 metrów – dwa okrążenia  
e) 12 - 15 lat 2009-2006 na dystansie ok. 750 metrów – trzy okrążenia  

b. Dzieci z rocznika 2016 i młodsze mogą biec za rękę z rodzicem/opiekunem. Rodzic/opiekun 
biegnący z dzieckiem na ręce nie będzie podlegał klasyfikacji. Organizator ze względu na 
bezpieczeństwo uczestników, zabrania udziału w zawodach z dzieckiem w wózku. 

c. Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii Organizator przewidział nagrody. 
d. Dekoracja zwycięzców będzie miała miejsce po zakończeniu Biegu Dzieci i Młodzieży. Warunkiem 

otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia 
nagród. 

 
7. Ochrona danych osobowych 
Rodzic / opiekun prawny przez rejestrację swojego dziecka (uczestnika biegu dzieci i młodzieży) wyraża 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka przez 
Organizatorów Biegu Dzieci i Młodzieży. 
Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że: 
a. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu z siedzibą w Pawłowicach, przy 

ul. Sportowej 14, 43-250 Pawłowice, adres e-mail: gos@pawlowice.pl  (dalej jako „ADO”). 
b. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - z którym można się skontaktować pod adresem 

mailowym i.kielkowska@pawlowice.pl. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu 
organizacji Biegu Dzieci i Młodzieży - przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, 
wydania oraz odbioru nagrody, promocji Gminy przez organizatorów, współorganizatorów i 
sponsorów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) (dane zwykłe) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) (dane szczególne). 

c. Zbierane dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom: Urząd Gminy Pawłowice, Firma 
Bgtimesport Golec Bartłomiej. 

d. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 
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e. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do realizacji celu podanego w pkt. 4 jest 
obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność 
zakwalifikowania uczestnika do udziału w Biegu Dzieci i Młodzieży.  

f. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 1 roku, natomiast dane osobowe 
osób nagrodzonych przechowywane będą wieczyście dla celów historycznych.  

g. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania 
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia 
danych. 

h. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pani/Pan 
uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych 
niż wskazane. 

i. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

j. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy. 

k. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
8. Postanowienia końcowe 
a. W związku ze stanem pandemii (Covid-19) wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, kibice) 

zobowiązani są do stosowania się do wszelkich działań, które będą zmierzały do zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz minimalizacji ryzyka zakażenia.  

b. Uczestnicy startują w Zawodach na własną odpowiedzialność. Nie ma gwarancji, że udział w 
Zawodach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby 
COVID-19. Uczestnik ma świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może 
prowadzić do ujemnych skutków dla jego zdrowia i życia. 

c. Uczestnicy startując w Zawodach oświadczają, że znajdują się w bardzo dobrej formie fizycznej, 
nie posiadają żadnych chorób ani kontuzji będących przeciwwskazaniem do wzięcia udziału w 
zawodach. 

d. Na wypadek zakażenia koronawirusem podczas Zawodów lub dojazdu na Zawody lub powrotu z 
Zawodów Uczestnik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Organizatora. 

e. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Zawodów lub ich odwołania w 
przypadku zmiany obowiązujących restrykcji związanych z pandemią koronawirusa Covid-19. 

 


