
 
 

 

REGULAMIN 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator 

1.1. Organizatorem Biegu „Pielgrzymowicko (za)Dyszka” na który składają 
się: 

• bieg na maksymalnym dystansie 10,7 km 
• nordic walking na maksymalnym dystansie 7,2 km 

 jest Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach. 

2. Informacje dotyczące biegu 

2.1. Bieg „Pielgrzymowicko (za)Dyszka” odbędzie się w Pielgrzymowicach 
w dniu 25 maja 2019 roku, bez względu na warunki atmosferyczne. 

2.2. Trasa biegu zostanie poprowadzona ulicami Pielgrzymowic z wyłączonym 
ruchem kołowym, mapka z zaznaczoną trasą stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu. Opis trasy wraz z przebiegiem dostępny jest 

również na stronie internetowej www.gos.pawlowice.pl. 

2.3. Wszyscy uczestnicy biegu mają obowiązek: stosowania się do poleceń 

Policji, Straży Pożarnej oraz pozostałych osób pełniących funkcje 
porządkowe, przestrzegania porządku publicznego oraz poszanowania 

pozostałych uczestników biegu. 

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z trasy biegu oraz z terenu 

imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek 
publiczny, przebieg wydarzenia lub zachowują się w sposób niezgodny 

z niniejszym Regulaminem. 

2.5. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi 

podstawę do dyskwalifikacji zawodnika. 

2.6. Organizator zapewnia uczestnikom wydarzenia podstawową opiekę 

medyczną. 

2.7. Wydarzenie jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. 
Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub następstwa innego 

nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się z udziałem zawodnika w 
czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez 

zawodnika. 

2.8. Prawo do uczestniczenia w wydarzeniu nie podlega przeniesieniu 

na osoby trzecie lub wymianie. 

2.9. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest 

niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane 
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z trasy przez obsługę zawodów. 

2.10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki  

w trakcie trwania imprezy. 

2.11. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące 

przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności 
za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału 

w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód. 

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn 
od niego niezależnych lub niemożliwych do przewidzenia oraz nie ponosi 

odpowiedzialności w takim przypadku. 

2.13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje 

wyłącznie Organizatorowi. 

 

3. Warunki uczestnictwa w zawodach 

3.1. Osoba startująca w zawodach ma świadomość startu na własną 

odpowiedzialność. 

3.2. Warunkiem uczestnictwa w biegu ulicznym jest posiadanie dobrego 

stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych. 

3.3. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: 

• akceptacja warunków regulaminu zawodów, 

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora do celów związanych z przeprowadzeniem 
zawodów, w tym na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku 

za pośrednictwem środków masowego przekazu przez Organizatora oraz 
partnerów zawodów, 

• wyrażenie zgody na prawo Organizatora do przekazania danych 
osobowych oficjalnym sponsorom i partnerom wydarzenia w celu 

przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji. 

3.4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie formularza 

zgłoszenia oraz opłacenie wpisowego. 

 

4.  Biuro zawodów 

4.1.  Biuro Zawodów będzie się znajdować i będzie czynne: 

a) 24 maja 2019r. (piątek) od godziny 9.00–21.00 w GOS ul. Sportowa 



 
 

14, Pawłowice, 

b) 25 maja 2019r. (sobota) od godziny 8.00-12.00 na terenie Szkoły  

Podstawowej w Pielgrzymowicach, przy ul. Powstańców 6. 

4.2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy osobiście w Biurze 

Zawodów 24 i 25 maja 2019r. po okazaniu dokumentu tożsamości. 

4.3.  W przypadku odbioru numeru i pakietu startowego uczestnika przez 

inne osoby, wymagane jest okazanie upoważnienia – załącznik nr 2. 

 

BIEG „Pielgrzymowicko (za)Dyszka” 

 

5. Informacje podstawowe dotyczące biegu 

5.1. Bieg odbędzie się 25 maja 2019 roku. 

5.2. Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencji biegowej i nordic 
walking. 

5.3. Zawody odbędą się na pętli (3,5 km + 0,2 km odcinek START/META): 
• 1 pętla: 3,7 km 

• 2 pętle: 7,2 km 
• 3 pętle: 10,7 km 

 
5.4. Pętlę można pokonać maksymalnie: 

• w konkurencji biegowej 3 razy, 
• w konkurencji nordic walking 2 razy. 

5.5. Limit czasu w konkurencji biegowej oraz w nordic walking to 2h. 

5.6. Start biegu zaplanowany jest na godzinę  
• godz. 10.00 bieg 

• godz. 10.05 – nordic walking 

UWAGA: Zawodnicy nordic walking startują po zawodnikach 

startujących w kategorii bieg.  

5.7 Zawodnicy biorący udział w biegu muszą stawić się na starcie biegu do 

godziny 9.45. 

5.8 Start i meta biegu znajdować się będzie na ul. Powstańców 6 

w Pielgrzymowicach. Dokładny przebieg trasy wraz z opisem stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 



 
 

6. Warunki uczestnictwa w biegu 

6.1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby, 
które do 25 maja 2019 roku ukończą 16 lat. 

6.2. Dopuszcza się do udziału w biegu (na długości maksymalnie 2 pętli) 
dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat, pod warunkiem bezpośredniej opieki 

osoby pełnoletniej przed i po biegu oraz na całej trasie zawodów 
(wspólny bieg/nordic walking z rodzicem/opiekunem).  

6.3. Opłacenie wpisowego jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika 
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu 

„Pielgrzymowicko (za)Dyszka”. 

6.4. Zawodnicy nieletni zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w biegu - załącznik nr 3. 

 

7. Zgłoszenia i płatności 

7.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza 

zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej  
www.gos.pawlowice.pl. Wpisowe dokonywane jest  przelewem 

Internetowym, bezpośrednio po rejestracji i wyborze opcji „płacę 
przelewem” (tu nastąpi przekierowanie na stronę banku). 

7.2. Istnieje możliwość wniesienia wpisowego w przeddzień zawodów tj. 24 
maja w godz. 9-21 gotówką w kasie Gminnego Ośrodka Sportu w 

Pawłowicach, ul. Sportowa 14. 

7.3. Potwierdzeniem zgłoszenia jest nadanie numeru startowego. 

7.4. Każdy zawodnik startujący w biegu  musi zostać zweryfikowany w Biurze 
Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie Karty 

Startowej. 

7.5. Zgłoszenia przyjmowane są od 11 marca 2019 r do 19 maja 2019 r. 

7.6. Jednakże  w chwili przekroczenia limitu 300 zawodników, którzy wniosą 
wpisowe, zapisy zostaną zamknięte. 

Osoby zarejestrowane na Bieg, które nie  wniosą wpisowego do 

momentu przekroczenia limitu 300 osób, zostaną skreślone z 
listy zawodników. O dopuszczeniu do biegu decyduje kolejność 

wpłat. 

7.7. Wpisowe obejmuje: 

• pomiar czasu, 
• numer startowy, 
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• pamiątkowy medal po ukończeniu biegu na mecie, 
• posiłek. 

7.8. Wysokość opłat: 
• do 19 maja – 30 zł 

• w przeddzień zawodów – 40 zł – w przypadku nie wykorzystania 
limitu. 

7.9. Z opłaty startowej zwolnione są: 

• osoby zaproszone przez Organizatora, 
• zawodnicy poniżej 18 i powyżej 60 roku życia na podstawie 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
 

8.  Numery startowe 

8.1. Organizator zapewnia numery startowe według kolejności zgłoszeń. 

8.2. Numery startowe można odebrać w Biurze zawodów 24 i 25 maja 2019 

r. 

 

9. Pomiar i limity czasu 

9.1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego. 

9.2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto. 

9.3. W wynikach zawodów przedstawione zostaną czasy brutto i netto. 

9.4. Wyniki zawodów przedstawione zostaną na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Sportu www.gos.pawlowice.pl oraz zostaną wysłane 

każdemu uczestnikowi w formie SMS. 

9.5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe 

przymocowane z przodu koszulki. Pod karą dyskwalifikacji 
niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części 

lub w całości oraz jego modyfikowanie. Brak numeru podczas zawodów 
będzie skutkował dyskwalifikacją. 

9.6. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 2h. 

9.7. Zawodnicy, którzy przekroczą limit czasu zobowiązani są do zejścia z 

trasy biegu. 

9.8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu 

jak również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi 
na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących 
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przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

10. Klasyfikacje i nagrody 

10.1. Klasyfikacja Biegu prowadzona będzie dla uczestników którzy pokonają 

maksymalny dystans (pkt. 1.1. regulaminu) z podziałem na bieg 

i nordic walking w kategoriach kobiety i mężczyźni. 

10.2. Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji jest ukończenie przez 

minimum trzech zawodników maksymalnego dystansu w danej kategorii 

zgodnie z pkt. 1.1. regulaminu. 

10.3. Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii Organizator przewidział 
statuetkę oraz dyplom. 

 

11. Informacje dodatkowe 

11.1. Organizator zapewnia szatnie oraz natryski  znajdujące się w Szkole 

Podstawowej w Pielgrzymowicach (ul. Powstańców 6). 

11.2. Organizator zapewnia możliwość zostawienia depozytu. Depozyty będą 

przyjmowane wyłącznie w specjalnie oznakowanych workach 
dostępnych w Biurze zawodów. Wydawanie depozytów będzie 

odbywało się jedynie na podstawie okazania numeru startowego. 

 
12. Ochrona Danych Osobowych 

12.1. Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych przez Organizatorów biegu „Pielgrzymowicko 

(za)Dyszka”, ponadto oświadcza, że został poinformowany, że : 

1. 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”). 

2. 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 

„Pielgrzymowicko (za)Dyszka” - 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).  

3. Zbierane dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom: 

Firma PULSAR – pomiar czasu. 
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4. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

5. 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 „Pielgrzymowicko (za)Dyszka”.  

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 1 roku, 

natomiast dane osobowe osób nagrodzonych przechowywane będą 

wieczyście dla celów historycznych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich 

dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych 

bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do 

wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do 

celów innych niż wskazane; 

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, 

co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym również w formie profilowania. 

 

  



 
 

Załącznik nr 1 

 

Mapa przebiegu trasy Biegu „Pielgrzymowicko (za)Dyszka”. 
 

 
 

 

  



 
 

Załącznik nr 2 
 

Upoważnienie do odbioru numeru startowego oraz pakietu startowego dla 

Uczestnika  Biegu „Pielgrzymowicko (za)Dyszka”  przez osobę trzecią 
 

Ja niżej podpisana/y upoważniam i wyrażam zgodę na odebranie numeru startowego 

oraz pakietu startowego przez: 

imię i nazwisko: .................................................................... 

adres: ...................................................................................   

numer i seria dokumentu tożsamości: ................................. 
(do wglądu podczas odbierania pakietu startowego) 

telefon kontaktowy: ............................................................. 

 

Dane Uczestnika: 

imię i nazwisko: .................................................................. 

telefon kontaktowy: ............................................................ 

 

Oświadczam, że dane osobowe moje i Upoważnionego są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

akceptuję Regulamin Biegu „Pielgrzymowicko (za)Dyszka”. 

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do 

odebrania numeru startowego oraz pakietu startowego Uczestnika przez osobę trzecią. 

 

........................................................................... 
data i własnoręczny czytelny podpis Uczestnika 

 

....................................................................................................... 
data i własnoręczny czytelny podpis osoby odbierającej numer startowy 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

Załącznik nr 3 
 
Oświadczenie 

 
Wyrażając zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………... 
w biegu pod nazwą „Pielgrzymowicko (za)Dyszka”, którego organizatorem jest Gminny 

Ośrodek Sportu w Pawłowicach, (dalej Organizator), ja niżej podpisany(a)  
 

…………………………………………………………………… 
oświadczam, że: 
1. zapoznałem/am się z Regulaminem biegu pod nazwą „Pielgrzymowicko (za)Dyszka” 

i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania, 
2. jestem świadom(a), iż udział w biegu wymaga od uczestników bardzo dobrej 

sprawności fizycznej i kondycji, a także jestem świadom(a) ryzyka podejmowanego w 
związku z udziałem w biegu, wynikającego ze specyfiki aktywności fizycznej, w tym 
ryzyka wystąpienia kontuzji lub urazów zdrowotnych, 

3. moje dziecko znajduje się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego 
oświadczenia nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału 

w zawodach, 
 
 

 
………………………………..……………………………….. 

Miejscowość, data własnoręczny podpis 
 

 
 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz dziecka, 

podanych w formularzu zapisu i dołączonych do niego oświadczeniach dla celów związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem zawodów, w szczególności w celu publikowania wyników (listy 

z wynikami, zdjęcia itp. w prasie, na stronie internetowej). 

2. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku mojego oraz 

mojego dziecka w fotorelacjach z zawodów w celu promowania działalności Organizatora, w tym 

na utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie zdjęć z  wizerunkiem moim oraz mojego dziecka 

na stronach internetowych Organizatora i w mediach społecznościowych. 

Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych Osobowych Klauzuli Informacyjnej o 

Przetwarzaniu Danych Osobowych zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, z którą się zapoznałem i 

przyjąłem do wiadomości. 

 

 

 

…………………………..……………………………….. 

Miejscowość, data własnoręczny podpis 
 


