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REGULAMIN  

Błękitnego Biegu w hołdzie Generałowi Józefowi Hallerowi  

 

 
I. CEL. 

� Uczczenie Pamięci Gen. Józefa Hallera 
� Upowszechnianie aktywnego wypoczynku; 
� Promowanie Gminy Mińsk Mazowiecki 
� Integracja biegaczy z różnych środowisk  
� Popularyzacja biegów masowych wśród dzieci i dorosłych. 

 
II. ORGANIZATOR. 

Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance 
 

III. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE. 
Klub Sportowy „KS ZIELONO-CZARNI” w Mińsku Mazowieckim. 
 

IV. PRZYGOTOWANIE TRASY I ZABEZPIECZENIE SĘDZIOWSKIE BIEGU. 
Klub Sportowy „KS ZIELONO-CZARNI” w Mińsku Mazowieckim. 

 
V. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW. 

Termin: 8 września 2019r. (niedziela) 
Start biegów dziecięcych godz. 9.00. 
Start biegu głównego godz. 11.00. 

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Gen Józefa Hallera w Mariance. 
 

VI. TRASA. 
Trasa biegu przebiegać będzie po terenie zróżnicowanym, nierównym, asfaltowym i 
piaszczystym. Trasa nie posiada atestu. 
Długość trasy biegów dziecięcych: 
- 1000 m – chłopcy z roczników 2005 – 2006, 
- 800 m – dziewczęta z roczników 2005 – 2006 oraz chłopcy z roczników 2007 – 2009, 
- 600 m – dziewczęta z roczników 2007 – 2009 oraz chłopcy z roczników 2010 – 2012, 
- 400 m – dziewczęta z roczników 2010 – 2012. 
Długość trasy biegu głównego - 5km. Limit czasowy na pokonanie trasy - 60min.; po 
upływie tego limitu zawodnicy nie zostaną sklasyfikowani.  

 
VII. UCZESTNICTWO. 

1. Prawo startu w biegach dziecięcych mają dziewczęta oraz chłopcy 
z rocznika 2005 i młodsi.  

2. Prawo startu w biegu głównym mają osoby, które najpóźniej w dniu 8 września 2019 
roku ukończą 16 lat. Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły 
jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od 
rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem 
dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem 
osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz w czasie 
trwania biegu. 
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3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 
Organizacyjnym, zorganizowanym na terenie Szkoły Podstawowej w Mariance 42. 
Biuro Organizacyjne będzie czynne w dniu 8 września 2019 r. (niedziela) w godzinach 
7:30-10:30 . 

4. W biegach szkół podstawowych uczestnik musi mieć pełnoletniego opiekuna, który 
podpisze oświadczenie w biurze zawodów oraz aktualny dokument ze zdjęciem 
potwierdzający datę urodzenia. 

5. W biegu głównym weryfikacji będą podlegały dane osobowe uczestnika biegu jego 
miejsce zamieszkania. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód 
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem do kontroli danych osobowych oraz daty 
urodzenia.  

6. Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik startuje dobrowolnie i wyłącznie na 
własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu 
imprezy). 

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i 
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
Ponadto z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do 
przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia oznacza, że zawodnik 
startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność (oświadczenia dostępne 
w biurze zawodów w dniu imprezy). 

8. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej 
pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport w 
bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w 
imieniu organizatora. 

9. Uczestnik/opiekun prawny oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną 
za wszystkie wyrządzone przez siebie/podopiecznego szkody innym uczestnikom 
zawodów oraz osobom trzecim. 

10. Uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych 
z imprezy ze swoim/podopiecznego wizerunkiem w internecie, prasie i telewizji. 

11. Uczestnik/opiekun prawny swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że 
wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

12. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i 
bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom organizatorów oraz kierujących 
ruchem. 

 
VIII. ZGŁOSZENIA. 

Zgłoszeń należy dokonywać do 6 września 2019 r. poprzez wypełnienie formularza 
dostępnego na stronie rejestracyjnej. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego 
zamknięcia zapisów do udziału w biegu w razie osiągnięcia limitu 100 uczestników. 
Organizator dopuszcza możliwość rejestracji w dniu biegu w przypadku posiadania 
limitu wolnych miejsc. 
 

IX. PAKIET STARTOWY. 
Każdy zawodnik który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal. 
 

X. OPŁATY. 
Udział w biegu jest bezpłatny. 
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XI. NAGRODY. 
Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z kategorii biegów dziecięcych zwycięzcy 
zostaną nagrodzeni statuetkami. 
Za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn biegu głównego zwycięzcy 
zostaną nagrodzeni pucharem. 
 

XII. WYNIKI. 
Wyniki biegów dziecięcych oraz dekoracja bezpośrednio po nich (przed startem do 
biegu głównego). 
Wyniki biegu głównego zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu. 

 
XIII. UWAGI  KOŃCOWE. 

1. Uczestnicy w momencie odebrania pakietu startowego akceptują regulamin biegu oraz 
zobowiązani są do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i odpowiedzialności. 

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 
3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, organizator nie 

ubezpiecza zawodników od NNW. 
4. Za ewentualne szkody dokonane na terenie rozgrywania zawodów odpowiadają 

uczestnicy. 
5. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestnika organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 
6. Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator 

ma prawo zdyskwalifikować uczestnika. 
7. Zabronione jest usuwanie, przenoszenie i zrywanie taśm oznaczających trasę biegu. 
8. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian i poprawek do niniejszego 

regulaminu. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 
11.Ewentualne protesty Organizator rozstrzyga do 30 minut od zakończenia        
    biegu - protesty zgłoszone po tym czasie nie zostaną uwzględnione.  

 

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA  Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Gen. J. 
Hallera w Mariance Marianka 42 05-305 Mińsk Mazowiecki sphaller@wp.pl  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej pod numerem tel. nr. 
668-301-749 lub adresem email (adres email): iod.inspektor@gmail.com 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji Biegu a w 
szczególności do Publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, 
Obsługi zgłoszeń i korespondencji, Kontaktu w celach podatkowych i rachunkowych, 
wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu, w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów Szkoły, marketingu bezpośredniego produktów i usług 

4) Dane będą przetwarzane w okresie trwania całego cyklu biegów. Po zakończeniu tego 
okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa 
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(szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i 
nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. 
Część Twoich danych mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach 
statystycznych i archiwalnych. 

5) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 

7) Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


