
Regulamin - Zakręcona Połówka 

 

1. Organizatorzy 

- Fundacja ProTempo 

- Urząd Miasta Legionowo - Arena Legionowo 

 

2. Cele 

- upowszechniania biegania jako najprostszej formy ruchu 

- promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia 

- umożliwienie zawodnikom współzawodnictwa 

 

3. Miejsce, termin, harmonogram 

Bieg odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. na Stadionie Miejskim w Legionowie 

Biuro zawodów czynne od godziny 7:30 – wydawanie pakietów, rejestracja zawodników 

przypadku dostępności pakietów 

Start rywalizacji zaplanowany jest na godzinę 9:00 

 

4. Zasady rywalizacji 

Zawodnicy będą rywalizować na stadionie lekkoatletycznym pokonując okrążenia o długości 

400 metrów. Rywalizacja polega na pokonaniu dystansu półmaratonu, czyli 53 okrążeń. Bieg 

kończy się wraz z osiągnięciem tego dystansu przez pierwszego zawodnika lub po 90 minutach 

od startu. Wszystkim uczestnikom zostanie zaliczona taka ilość okrążeń jaką uda się pokonać 

do momentu zakończenia rywalizacji. Po zakończeniu rywalizacji zawodnicy będą mieli 

możliwość dokończenia okrążenia na którym aktualnie się znajdują. Ilość okrążeń uzyskanych 

przez każdego zawodnika zostanie przeliczona na dystans jaki udało się zawodnikowi pokonać.  

 

5. Warunki uczestnictwa 

Wszyscy zawodnicy w dniu rywalizacji muszą mieć ukończone 16 lat (urodzeni 31 sierpnia 2003 

roku lub wcześniej). Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przedstawienia zgody 

rodzica/opiekuna prawnego. Wzór zostanie zamieszczony na stronie wydarzenia 

www.zakreconapolowka.pl. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób 

poruszających się z kijkami, na rowerach, deskorolkach z wózkami dziecięcymi oraz innych 

urządzeniach bez zgody organizatora. Jednocześnie na trasie (bieżni) poruszać się będzie nie 

więcej niż 100 osób. W przypadku zainteresowania wydarzeniem, Organizator przewiduje 

starty w falach. W takim przypadku wyniki i zwycięzcy zostaną ogłoszeni po zakończeniu 

rywalizacji ostatniej fali. Organizator zapewni na całej długości trasy punkty odżywcze co 400 

metrów. Przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów uczestnik zobowiązany jest do 

posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zawodnicy zobowiązani są do przypięcia 

numeru startowego z przodu koszulki w widocznym miejscu.  

 

6. Rejestracja i opłaty 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 czerwca do 28 sierpnia za pośrednictwem strony 

www.zapisyonline.com. W przypadku dostępności wolnych pakietów startowych rejestracja 

do wydarzenia będzie możliwa w dniu wydarzenia. Po dokonaniu rejestracji na stronie 

internetowej zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za start z wykorzystaniem 

szybkich płatności online. Potwierdzenie rejestracji oraz link do realizacji płatności zostanie 

wysłany uczestnikowi na podany podczas rejestracji adres e-mail. W przypadku braku 



odnotowania płatności w ciągu 10 dni od momentu rejestracji zawodnik zostanie 

automatycznie usunięty z listy zarejestrowanych uczestników.  

Wysokość opłaty za uczestnictwo wynosi: 

- od 10 czerwca: 40 zł 

- od 1 lipca: 50 zł 

- w dniu zawodów: 70 zł 

Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Organizator nie przewiduje możliwości 

przepisania pakietu na innego zawodnika.  

 

7. Klasyfikacja i nagrody 

W biegu prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna. Nagrody i puchary otrzymają trzy 

najszybsze kobiety i trzech najszybszych mężczyzn. Kolejność będzie ustalana na podstawie 

ilości pokonanych okrążeń lub w przypadku takiej samej ilość okrążeń na podstawie 

uzyskanych czasów brutto.  

 

8. Ochrona danych osobowych 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu UE z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że: 

- administratorem moich danych osobowych jest Fundacja ProTempo z siedzibą ul. Kwatery 

Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa 

- kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Daniel Nowak – 

daniel.nowak@protempo.pl 

- dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia wydarzenia znanego jako Zakręcona 

Połówka na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO 

- dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, dane zostaną przekazane podmiotom 

niezbędnym do realizacji umowy 

- dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

- dane będą przechowywane od momentu zakończenia imprezy zgodnie z kategoria archiwalną 

(5 lat) 

- każdy uczestnik ma prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych 

danych, wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

- każdy uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

- w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych każdy uczestnika ma prawo do 

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

- podanie moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, 

adres e-mail) jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia zawodów sportowych 

- zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania 

 

9. Postanowienia końcowe 

Wszystkich uczestników Biegu Zakręcona Połówka obowiązuje niniejszy regulamin. Rejestrując 

się do wydarzenia uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku w 

materiałach zdjęciowych oraz wideo, które będą udostępniane przez Organizatora w mediach 

na potrzeby relacji wydarzenia w mediach, a także na potrzeby promocji wydarzenia również 

po jego zakończeniu lub na potrzeby kolejnych edycji. Na miejsce wydarzenia zabrania się 

wnoszenia środków niebezpiecznych i zabronionych. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia 



OC, a każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność mając świadomość, że udział 

związany jest ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym. Organizator zapewni depozyt dla 

uczestników. Pozostawione rzeczy w depozycie będą wydawane jedynie na podstawie numeru 

startowego. Za rzeczy zgubione podczas wydarzenia Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. Wiążąca i ostateczna wersja regulaminu oraz decyzje podejmowane przez 

Organizatora są ostateczne. 


