
REGULAMIN V BIEGU PATRIOTÓW W GMINIE ŁĘCZYCE 

Rozłazino, 05.11.2022 r.  

 

1. Cel imprezy: 

- celem biegu jest upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

- popularyzacja biegania i zdrowego trybu życia. 

- łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. 

- promowanie atrakcji i walorów turystycznych gminy Łęczyce. 

 

2. Organizator: 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie 

(84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4; kontakt@gik-leczyce.pl, tel. 533-531-366) 

 

3. Termin, miejsce zawodów: 

- Bieg odbędzie się w dniu 5 listopada (sobota ) 2022 r. w Rozłazinie.  

- Zawody odbędą się w  dwóch kategoriach: 

- Bieg – 5 km oraz marsz Nordic Walking – 5 km. 

- Biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie w Rozłazinie 

- Trasa przebiega drogami leśnymi o zróżnicowanej nawierzchni. 

- Trasa oznakowana będzie taśmą biało czerwoną na całej długości. 

 

4. Program imprezy: 

09.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych 

09:50 – zakończenie wydawania pakietów startowych 

10.00 – START  biegu na 5km. 

10:15 -  START marszu Nordic Walking na 5km. 

12:15 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu i marszu (limit czasu 2 h). 

13.30 – zakończenie imprezy (wręczenie nagród dla zwycięzców, wspólne śpiewanie  

              pieśni patriotycznych).   

 

5. Warunki uczestnictwa w biegu 

- W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone  

18 lat, przedstawią aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań  
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 do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem  

o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka  

i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. 

- Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą   

 rodziców lub opiekunów prawnych. 

- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 

zawodników niepełnletnich na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych). 

- Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest  

równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na  

przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych  

organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku  

startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 

- Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 

6. Zgłoszenia 

- Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl  

- Termin nadsyłania zgłoszeń mija  03 listopada (czwartek) 2022 r. o godzinie 12:00 lub  

 po wcześniejszym osiągnięciu limitu uczestników. 

- Limit uczestników biegu i marszu NW: 100 osób.  

- Istnieje możliwość cesji numeru startowego na inną osobę.  

- W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej. 

 

7. Opłata startowa 

- Opłatę startową należy uiścić przelewem na numer konta: 

 

06 8350 0004 3901 1585 2000 0010 

 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą  

w Strzebielinie, 84-220 Strzebielino, ul.Tuwima 4   
 

- W tytule przelewu prosimy wpisać:  

            „Opłata startowa – V BIEG PATRIOTÓW (IMIE NAZWISKO) ”. 

- Opłatę startową należy uiścić najpóźniej do dnia 4 listopada 2022 roku. 

- Opłata startowa wynosi 50 zł (w dniu zawodów 70 zł.) 

- W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, zwrotny chip  

mocowany na but, wodę, baton energetyzny, pamiątkową koszulkę oraz  

pamiątkowy medal (wręczany na mecie). 



 

8. Klasyfikacja i nagrody. 

- Klasyfikacja odbędzie się według czasu brutto. 

- Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. 

 

9. Postanowienia końcowe 

- Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do  

umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa  

 oraz umieszczenia chipa na bucie. 

 - Organizatorzy zapewniają  obecność ratownika medycznego. 

- Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zawodów ubezpieczenia OC i NNW. 

- Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW  

  i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny  

 uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu. 

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

- Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biegu i Marszu  

Nordic Walking i jest zobowiązany do jego przestrzegania. 

- Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnego z  

 aktualnymi zaleceniami 

- W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 

- Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

- Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać przygotowane przez organizatorów  

 oświadczenie dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawodnika,  

oraz oświadczenie nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika w celach  

promocyjnych oraz RODO. 

- Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony (skracanie trasy biegu) zostaną  

zdyskwalifikowani. 

- W razie pytań dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu prosimy o kontakt  

 na adres e-mail: sport@gik-leczyce.pl 
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OŚWIADCZENIE 
 

o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób biorących udział w V Biegu i Marszu 

Nordic Walking “Bieg Patriotów” w dniu 5 listopada 2022 roku w Rozłazinie. 

 

Ja niżej podpisany / podpisana świadomy /świadoma odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) 

oświadczam, iż mój stan zdrowia i brak przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych 

pozwala mi na wzięcie udziału w V Biegu i Marszu Nordic Walking “Bieg Patriotów” w dniu 5 

listopada 2022 roku w Rozłazinie. 

 

  



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 (dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Instytucja Kultury  

i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: kontakt@gik-leczyce.pl,  

tel. 533-531-366 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia w V Biegu i Marszu Nordic 

Walking “Bieg Patriotów” w dniu 5 listopada 2022 roku w Rozłazinie. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

zawodów, w tym wydania nagrody i informacji o zwycięzcach oraz innych 

nagrodzonych osobach lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody oraz przez 30 

dni po jej cofnięciu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

6. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania 

kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w zawodach. 

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia 

zawodów i nie będą udostępniane innym odbiorcom. W celu realizacji pomiaru czasu, 

stworzenia list wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym 

rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz 

numer telefonu), zostaną przekazane do firmy mierzącej czas. Uczestnik posiada prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz 

wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, 

uniemożliwia udział w zawodach. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem 

w zawodach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika 

wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – na stronie internetowej imprezy. 

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w 

formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku 
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będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator zastrzega 

sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i 

filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w 

transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. Ochrona danych 

Osobowych zawarta jest również w Regulaminie Zawodów. 

 


