
                              Regulamin zawodów 

                                  VI Gminna „ZaDyszka"' 

 

I. Nazwa zawodów 

VI Gminna „ZaDyszka" — Biegniemy dla Rafała 

II . Organizator 

Centrum Kultury I Sportu Gminy Bełchatów 

ul. Kościuszki 13 

97-400 Bełchatów 

tel. 44 635 14 80 

III. Współorganizator 

Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów, 

Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim 

IV. Cel imprezy 

1. Promowanie zdrowego stylu życia. 

2. Promocja Gminy Bełchatów. 

3. Popularyzacja biegów. 

4. Cele charytatywne. 

V. Termin i miejsce 

1. Zawody odbędą się dnia 12 maja 2019 r. (niedziela) godzina 14.00, w Kurnosie Drugim 

2. Program: 

 10.00-13.00 — zgłoszenia i weryfikacja zawodników, 

 14:00 — bieg „„Krasnali” — 100 m 

 14.00 — uroczyste otwarcie imprezy 

 14.10 — start biegu  na 10 km 

 14:13 – start biegu na 3400m 

 14.15 — start marszu Nordic Walking 

 15:45 — zakończenie biegu   

 16.00 — dekoracja 



3. Biuro zawodów będzie znajdować się w budynku Szkoły Podstawowej im. Alfonsa 

Brandta,Kurnos Drugi 175 

4. Weryfikacja zawodników: 

Sobota:  15:00 – 17.00 

Niedziela:  10.00-13.00 

 

VI. Imprezy towarzyszące 

  Bieg na dystansie 3400 m 

Marsz Nordic Walking na dystansie 6800 m 

Bieg „Krasnali” (dzieci do lat 6) na dystansie 100 m 

VII. Warunki uczestnictwa 

1. Zawody nie mają ograniczeń wiekowych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zarejestrowanie się na stronie www.e-gepard.eu    lub 

w biurze zawodów w dniu biegu oraz wsparcie akcji charytatywnej "Biegniemy dla Rafała ". 

3. Udział w biegach 100 m dla dzieci jest bezpłatny. 

4. Uczestnicy biegu głównego na 10 km, biegu towarzyszącego 3400 m oraz marszu Nordic 

Walking muszą wykupić bilet udziału: 

  30 zł w dniu zawodów podczas odbioru pakietów. 

5. Wpłat można również  dokonywać na konto: 

Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów 

97-400 Bełchatów 

Oś. Dolnośląskie 332/48 

Nr rachunku : 40 8965 0008 2003 0000 7155 0001 

tytułem: VI ZaDyszka, imię i nazwisko uczestnika, dystans 

6. Impreza ma charakter otwarty, mogą w niej uczestniczyć wszyscy chętni, zdolni do 

przebiegnięcia wyznaczonego dystansu. 

7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział za pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna. 

8.  Wszyscy startujący zobowiązani są do zweryfikowania się w Biurze Organizacyjnym                  

w godzinach pracy Biura. Podczas weryfikacji należy posiadać dokument tożsamości (dowód 

osobisty lub paszport). 

 

 

http://www.e-gepard.eu/


9. Warunkiem uczestnictwa jest: 

 przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału                 

w biegu/marszu lub złożenia stosownego oświadczenia o zdolności do udziału w 

biegu/marszu (załącznik nr 2), 

 wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu 

wideo oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 

wszystkich polach, w szczególności na zamieszczanie i publikowanie na stronach 

internetowych, w prasie, w przekazach telewizyjnych, na plakatach  i bilbordach (załącznik nr 

2 i 3), 

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym zamieszczanie tych danych                     

w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na 

przesyłanie przez Organizatorów na adres mailowy zawodników informacji    i ankiet 

dotyczących biegu (załącznik nr 2 i 3), 

 wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jak również pełna akceptacja 

powyższych regulacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania. 

10. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, jak również 

pełną akceptacją powyższych regulacji i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

11. Uczestnicy: biegu (limit — dla pierwszych 250 osób z czego 150 osób bieg 10 km i 100 osób na 

bieg 3400m) otrzymują: 

 pamiątkowy medal, 

 pakiet startowy (drobny upominek) 

 ciepły posiłek regeneracyjny po zakończeniu biegu, 

 opiekę medyczną. 

 Nordic Walking (limit - dla pierwszych 50 osób) otrzymują: 

 pamiątkowy medal, 

 pakiet startowy (drobny upominek) 

 ciepły posiłek regeneracyjny po zakończeniu biegu, 

 opiekę medyczną. 

 

12. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe wraz z chipem przekazane przez 

organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny 

z przodu. 



13. Brak chipa oraz zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne 

pod karą dyskwalifikacji. 

14. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

15. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

odurzających. 

16. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu 

bez względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie 

uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych. 

 

VIII. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez rejestrację oraz poprawne wypełnienie 

formularza na stronie internetowej www.e-gepard.eu w terminie do 8 maja 2019 roku. 

W przypadku niewyczerpania limitu uczestników, możliwe będą zapisy osobiście w sobotę 

(11maja 2019r.) od godz. 15.00 – 17.00 lub w dniu zawodów (12 maja 2019 r.) od godz. 10.00 do 

godz. 13:00. 

2. Limit uczestników — 300 osób. 

3. O porządku na liście startowej decyduje kolejność zgłoszeń. 

IX. PAKIET STARTOWY 

1. Wydawanie pakietów startowych następuje podczas weryfikacji w Biurze Organizacyjnym 

11 maja 2019  r. ( sobota) w godz.15:00 - 17:00- SP. w Kurnosie Drugim 

12 maja 2019 r.( niedziela ) w godz. 10:00 –13:00  SP. w Kurnosie Drugim  

2. W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje numer startowy wraz z chipem agrafki do jego 

przypięcia, upominek od Organizatora oraz po ukończeniu medal, wodę i posiłek 

regeneracyjny. 

3. Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. 

4. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać stosowne upoważnienie wypełnione  

i podpisane przez Uczestnika oraz podpisane oświadczenia, a także ksero dowodu osobistego 

do wglądu. Ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

 

X. Klasyfikacje 

   1. Klasyfikacja Open kobiet oraz mężczyzn. 

XI.  Trasa biegu 



Start: Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim  

Meta: Szkoła Podstawowa w Kurnosie Drugim  

Uczestnicy biegu na dystansie 3400 m — I pętla  

Uczestnicy biegu na dystansie 10 km — 3 pętle 

Uczestnicy marszu na dystansie 6800 m - 2 pętle 

 XII. Nagrody 

1. Za miejsca 1-3 w kategorii Open puchary dla kobiet i mężczyzn na dystansach 3400 m oraz 10 

km; 

2. Za miejsca 1-3 dla uczestników marszu  zostaną przyznane puchary/statuetki. 

 XIII. Program zawodów 

10.00-13.00 — zgłoszenia i weryfikacja zawodników, 

14.00 — bieg „Krasnali” — 100 m 

14.00 — uroczyste otwarcie imprezy 

14.10 — start biegu na i 10 km 

14:13 – start biegu na 3400 m 

14.15  —  start marszu Nordic Walking 

15:45 — zakończenie biegu  

16.00 — dekoracja 

   XIV. Pomiar czasu, limit 

1. Pomiar czasu - elektroniczny 

2. Limit czasu na przebycie trasy — 1,5 godziny. 

3. Zawodnicy, którzy przekroczą limit czasowy mogą kontynuować bieg lub marsz na własną 

odpowiedzialność i bez pomiaru czasu. 

XV. Parkingi oraz odświeżanie 

1. Z parkingów będzie można korzystać bezpłatnie w wyznaczonych przez organizatora 

miejscach. 

2. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z umywalni i natrysków znajdujących się w budynku 

Szkoły Podstawowej w Kurnosie Drugim. 

XVI. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkich uczestników biegu oraz marszu obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Bieg rozgrywany będzie przy ruchu ograniczonym. 



3. Organizator nie zapewnia indywidualnego ani grupowego ubezpieczenia uczestników Biegu. 

4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz 

bezwzględne przestrzeganie poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem 

drogowym podczas biegu „VI Gminna „ZaDyszka” oraz obsługi sędziowskiej i obsługi 

zabezpieczającej trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji 

zawodów "VI Gminna ZaDyszka” i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach 

filmowych i fotograficznych z zawodów. 

6. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu. 

7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Organizacyjnym biegu. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy. 

10. Wyniki z zawodów będą opublikowane na stronie internetowej 

www.gckzdzieszulice.pl       

https://www.facebook.com/Klub-Biegaczy-Spartakus-Be%C5%82chat%C3%B3w-

488267174612545/   

11.   Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować   

przed rozpoczęciem imprezy. 

12 . Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny. 

14. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator. 

 

 

http://www.gckzdzieszulice.pl/
https://www.facebook.com/Klub-Biegaczy-Spartakus-Be%C5%82chat%C3%B3w-488267174612545/
https://www.facebook.com/Klub-Biegaczy-Spartakus-Be%C5%82chat%C3%B3w-488267174612545/


Zał. nr 1 -  upoważnienie do odbioru pakietu startowego 

  

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 

„VI Gminna ZaDyszka” (...2019 r.) 

  

  

  

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………. 

                                                                               (imię i nazwisko) 

  

legitymująca/y się dowodem osobistym numer ……………………………………… 

                                                                                                            (seria i numer) 

Upoważniam: 

  

Panią / Pana ………………………………………………………………………………… 

                                                                               (imię i nazwisko) 

 legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer ……………………….………. 

                                                                                                                           (seria i numer) 

  

Do odebrania mojego pakietu startowego na „VI Gminna ZaDyszka” 

 Do upoważnienia dołączam do wglądu ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenia. 

  

  

Upoważniający: 

  

Imię i nazwisko                                                                   Czytelny podpis 

  

…………………………….                                                                                                        ………………………………… 

  

 



 Zał. nr 2 -  oświadczenia 

  

Oświadczenie „VI Gminna ZaDyszka”” – …......2019 r. 

  

                Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących 

zaistnieć podczas „VI Gminna ZaDyszka” w dniu …...... 2019 r. tj. w szczególności ryzyka wypadku, 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym. W związku z moim uczestnictwem w ww. zawodach przyjmuję na siebie pełną 

odpowiedzialność z tego tytułu, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń od organizatora i osób 

trzecich. 

                Oświadczam, że znam swój stan zdrowia i jestem zdolny do udziału w zawodach w dniu …... 

kwietnia 2019 r. i swoim podpisem potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej osoby 

przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach sportowych oraz że startuję w nich 

dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

                Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów. Zobowiązuję się do 

przestrzegania wszystkich zasad bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji osób funkcyjnych 

tych zawodów. 

                                                                                           (data i czytelny podpis) 

  

  

Oświadczenie dotyczące danych osobowych: 

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych 

osobowych w postaci: 

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej 

oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie. 

b. imienia, nazwiska, wizerunku na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy, 

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących 

Imprezy. 

  

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że na podstawie art. 13 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 

1) został poinformowany o tym, że: 

a. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 



b. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: gck20a@wp.pl;telefon: 44 635 14 

80 

c. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich 

podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy. 

d. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy. 

e. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu 

związanym ze współorganizacją Imprezy. 

f. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza unijnych 

będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

g. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są 

przetwarzane. 

h. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Imprezie. 

i. Zawodnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

j. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

k. Zawodnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.                                                                          

                                                                                            

   (data i czytelny podpis) 

  

  

 

mailto:gck20a@wp.pl


Załącznik nr 3 – zgoda rodziców 

  

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu 

  

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu: 

...................................................................................................... 

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz telefon: 

..................................................................................................... 

Ja wyżej wymieniony jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna 

w biegu „VI Gminna ZaDyszka” w dniu ……………....2019 r. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną 

odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz za jego udział w tego typu imprezie. Oświadczam, że 

zapoznałem się z treścią Regulaminu biegu oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je 

akceptuję. 

  

                                                               …............................................................ 

                                                                                                    Data i podpis Rodzica / Opiekuna 

 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego 

dotyczące danych osobowych 

  

1) Jako Rodzic/Opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, danych 

osobowych ……………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) w postaci: 

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej 

oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie. 

b. imienia, nazwiska, wizerunku na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy, 

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących 

Imprezy. 

2) Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 13 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałem 

poinformowany o tym, że 



a. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

b. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: gck20a@wp.pl; telefon: 44 635-

14-80. 

c. Podstawę przetwarzania danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie 

jest uzasadnione celem organizacji Imprezy. 

d. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy. 

e. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu 

związanym ze współorganizacją Imprezy. 

f. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza unijnych 

będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

g. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są 

przetwarzane. 

h. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Imprezie. 

i. Jestem uprawniony do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

do przenoszenia danych. 

j. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych - w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

k. Jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  

                                                                             

                                                                                                            (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 


