
Regulamin RAZEM …pobiegane! /nordic walking/bieg/rajd pieszy/integracja/ 

ORGANIZATOR 

1. Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem” 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej Gniezno 

 

CEL 

1. Zbiórka funduszy potrzebnych na aktywną działalność Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 

Razem (cele statutowe) 

2. Promocja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. 

3. Popularyzacja zdrowego stylu życia. 

4.Integracja środowisk społecznych. 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Impreza rozpocznie się 18 maja 2019 r. o godz. 10:00 na Plaży Głównej Jeziora Winiary w Gnieźnie. 

2. Organizowane aktywności: bieg na 10 km, nordic walking 5 km, rajd pieszy. Dystans aktywności jest 

NIEZOBOWIĄZUJĄCY. Oznacza to, że może mieć on inny, niż zakładany przez organizatorów wymiar.  

3. Biuro Aktywności czynne w dniu imprezy będzie w godzinach  9:00 – 10:45 ( Plaża główna Jeziora Winiary 

Gniezno). 

4. Harmonogram działań: nordic walking – start godz. 10:00, bieg – start godz. 11:00, meta rajdu –11:15. 

5. Start i meta biegu i nordic walking oraz meta rajdu zlokalizowane będą w okolicy Biura Aktywności.  

6. Trasa będzie zabezpieczona przez wolontariuszy. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w RAZEM…pobiegane! muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Aktywności, które będzie mieścić się na Plaży Głównej Jeziora Winiary w Gnieźnie. 

3. Odbiór pakietów startowych w Biurze Aktywności w godzinach od 9:00 do 10:45 (Plaża główna Jeziora 

Winiary Gniezno). 

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w imprezie jest złożenie własnoręcznie podpisanego 

oświadczenia w dniu imprezy wraz z okazaniem dokumentu tożsamości celem weryfikacji oraz uiszczenie 

wpłaty startowej. 
 

ZGŁOSZENIA 
 

1. Zgłoszenia do biegu będą prowadzone elektronicznie na evencie na Facebooku. Istnieje możliwość,                       

w przypadku niedopełnienia warunku zgłoszenia internetowego, zgłoszenia się w dniu biegu. 
 

2. Opłata startowa (DOBROWOLNA) za udział w dowolnej aktywności (nordic walking, bieg) wynosi 10 zł                              

i w całości będzie przeznaczona na działalność statutową Stowarzyszenia Razem.  
 

3. Organizator nie wystawia faktury VAT za udział w imprezie. 
 

4. W ramach opłaty startowej uczestnik biegu otrzymuje: numer startowy ( zabezpiecza się 200 numerów), 

unikatowy medal pamiątkowy na mecie, butelkę wody mineralnej. Na mecie Organizator zapewnia ciepłe 

napoje i słodki poczęstunek. 
 



 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy. 

 
2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie 

danych osobowych ( Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz   zgodnie z  Rozporządzenie, Parlamentu Europejskiego      

i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych     

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( dalej RODO). 

Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu 

obejmuje także publikacje imienia i nazwiska uczestnika wraz z miejscowością, w której zamieszkuje. 
 

4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

 
2. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numerku startowego z przodu, na wysokości klatki 

piersiowej. 

 
3. Organizator zapewnia wolontariuszy na trasie i opiekę medyczną na mecie biegu. 

 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
 

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

6. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 

7. Kontakt: Kamilla Wesołowska-Czajka 693 023 448     
 Agata Kryszak – Zdrojewska 660 295 321 


