
Regulamin biegu ulicznego i Nordic Walking na 5720m 
pod patronatem Wójta Gminy Ożarowice 

 
 
I. ORGANIZATORZY 
 
1. Organizatorami  biegu ulicznego i Nordic Walking(NW) na 5720m są: 
- Wójt Gminy Ożarowice 
- Szkoła Podstawowa w Ożarowicach 
- Uczniowski Klub Sportowy „Ożarowice” 
 
II. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 
 
1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. 
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
3. Promocja Gminy Ożarowice. 
4. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Ożarowice. 
5. Sportowe wychowanie młodzieży w duchu przyjaźni i pokoju. 
6. Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 
 
1. Bieg i NW odbędzie się 02 czerwca 2019 roku ulicami Ożarowic. 
2. Start odbędzie się o godzinie 13:00 spod Szkoły Podstawowej w Ożarowicach. 
3. Meta będzie się znajdowała na Stadionie Sportowym w Ożarowicach. 
4. Długość trasy wynosi 5720 m. 
5. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr. 
6. Zawodników obowiązuje limit czasu 1 godz. 30 min. Nie zmieszczenie się w limicie czasu 
obliguje zawodnika do przerwania biegu, marszu i zejścia z trasy. 
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
 
1. W biegu ulicznym, NW na 5720m prawo startu ma każda osoba która ukończyła 13 lat bez 
przeciwwskazań zdrowotnych. 
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub 
prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. 
3. Każdy zawodnik startujący w biegu, marszu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. 
4. Biuro Zawodów będzie się mieścić w pobliżu stadionu w Ożarowicach i będzie czynne w dniu 
biegu w godzinach od 11.00-12.45. 
5. Wszyscy uczestnicy biegu, NW są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia 
Organizatora. 
6. Wszyscy uczestnicy marszu Nordic Walking powinni posiadać własne kije do NW. 
7. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC . 
 
 
 
 



V. ZGŁOSZENIA 
 
1. Zgłoszenia – https://www.bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/388 
2. Opłata startowa : 
I termin- 40 zł do 23.05.2019 
II termin – 60 zł do 30.05.2019 
Uczniowski Klub Sportowy „Ożarowice” 
ul.Szkolna10 42-625 Ożarowice 
nr konta 37 1050 1386 1000 0023 3832 8590 
w tytule przelewu należy wpisać : 
„opłata startowa, imię i  nazwisko, bieg (nordic walking ) 5720” 
 
3. Limit uczestników – 200 osób 
4. W ramach biegu, NW każdy uczestnik otrzymuje: 
- numer startowy z agrafkami, 
- wodę mineralną na mecie, 
- medal na mecie, 
- posiłek. 
 
VI. KLASYFIKACJA 
 
1. W biegu na 5720m i Nordic Walking będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i 
klasyfikacja generalna mężczyzn oraz w biegu klasyfikcja wiekowa: KiM19, KiM29, KiM39, 
KiM49, KiM50+ 
 
VII. NAGRODY 
 
1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają 
puchary. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród (upominki, nagrody 
pieniężne) 
 
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1.Dane osobowe uczestników biegu, NW będą przetwarzane w celach wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia ewentualnych nagród. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy, że: 
 
Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Uczniowski Klub 
Sportowy Ożarowice. (Organizator imprezy) mamy siedzibę w Ożarowicach, ul. Szkolna 10. 
Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail uksozarowice@gmail.com, telefonicznie 
pod numerem +48 32 3939015 lub pisemnie na adres siedziby. 
Podane dane będziemy przetwarzać: 
aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej 
imprezie sportowej 
w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych , 

https://www.bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/388


aby wykonywać rozliczenia finansowe aby prowadzić nasze kampanie reklamowe i działania 
marketingowe, aby promować inne, podobne imprezy sportowe 
w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. 
w razie innych prawnie usprawiedliwionych naszych interesów (np. sporządzanie dokumentacji 
podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 
Podane dane będą przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji 
imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, 
partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na 
podstawie umowy z z nami, wyłącznie w zakresie i w celu zgodnym z podanym w pkt 2. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 
Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy 
związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie 
jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o 
rachunkowości). 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, 
prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 
Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana  w każdym czasie, jednak 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po 
upływie okresu, na jaki jej udzielono, administrator będzie miał prawo do przetwarzania  Pani/a 
danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  ramach uzasadnionego prawnie interesu 
administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania 
działalności  prowadzonej przez administratora czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt 
b)-f) RODO). 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami . Dane kontaktowe 
wskazane są w punkcie 1. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa 
w imprezie sportowej. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie 
sportowej. 
 
IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wszystkich uczestników biegu, marszu NW obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Na miejsce biegu, NW zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji 
oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich 
środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. 
W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie 
możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 



3. Każdy uczestnik biegu, NW jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, 
na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 
4.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, NW. 
5. Organizator zapewnie szatnie z natryskami. 
6.Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
7. Bieg i NW odbędzie się bez względu na pogodę. 
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 


