
Regulamin „3 ROSbieg Niepodległości” 

I. Cel: 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz nordic walking jako najprostszej formy rekreacji. 

2. Promocja gminy Rokietnica. 

3. Aktywizowanie mieszkańców gminy Rokietnica do aktywności fizycznej oraz integracja         
mieszkańców. 

II. Organizator: 

1. Stowarzyszenie Rokietnica Biega (adres korespondencyjny: ul. Lipowa 8, 62-090 Rokietnica). 

2. Stowarzyszenie Nordic Walking Roxkije Rokietnica (adres korespondencyjny ul. Ułanów 4, 62-090           
Rokietnica). 

3. Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy (ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica). 

4. Urząd Gminy Rokietnica (ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica). 

III. Termin i miejsce/trasa: 

1. Bieg oraz nordic walking odbędą się w dniu 11 listopada 2019 roku drogami gminy Rokietnica i                
Szamotuły. 

2. Start biegu nastąpi o godzinie 11:11. Zlokalizowany będzie na ulicy Szamotulskiej (w pobliżu hali              
sportowej Rokietnickiego Ośrodka Sportu). Zawodnicy nordic walking wystartują po starcie biegu. 

3. Długość trasy: bieg - 10 km (pętla 5km pokonywana dwukrotnie), nordic walking - 5km. Trasa               
oznaczona co 1km. Trasa nie jest atestowana. 

4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5h godziny. 

IV. Pomiar czasu: 

1. Pomiar czasu podczas zawodów wykona firma Foxter Sport przy pomocy zwrotnych czipów–            
transponderów. 

2. Punkty kontrolne będą się znajdować na starcie oraz na mecie. 

3. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto (od momentu sygnału START do momentu            
przekroczenia linii mety).  

4. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego. 

V. Uczestnictwo: 

1. W zawodach może wziąć udział każdy, kto w dniu imprezy (11 listopada 2019 r.) będzie pełnoletni                
lub będzie miał ukończone 16 lat oraz przedstawi pisemną zgodę opiekuna prawnego. Dla nordic              
walking dopuszcza się start osób w wieku od 13 lat oraz przedstawi pisemną zgodę opiekuna               
prawnego. 

2. Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu zawodów i             
złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w zawodach na własną           
odpowiedzialność. 

3. Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym, który           
wyrazi pisemnie zgodę na uczestnictwo w zawodach niepełnoletniego. Organizator zastrzega          



sobie prawo do odmowy dopuszczenia do zawodów niepełnoletniego, jeśli nie będzie wyrażona            
pisemna zgoda opiekuna na jego uczestnictwo. Uiszczona opłata za start nie będzie wówczas             
zwracana. 

4. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika          
do uczestnictwa w zawodach, jeśli zgodnie z oświadczeniem uczestnika jego stan zdrowotny            
może uniemożliwić mu ukończenie zawodów. 

VI. Zgłoszenia: 

1. Biuro zawodów mieści się w hali sportowej Rokietnickiego Ośrodka Sportu w Rokietnicy,  

ul. Szamotulska 29, 62-090 Rokietnica. 

2. Zgłoszeń można dokonywać od 31 sierpnia 2019 r. do 6 listopada 2019 r. przy pomocy               
elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej      
http://www.foxter-sport.pl/3-rosbieg-niepodleglosci-2019. 

3. Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów będą możliwe w przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń. 

4. Organizator ustala limit zgłoszeń na 400 zawodników (300 bieg i 100 nordic walking). 

5. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 11 listopada 2018 r. w  

godzinach od 09:00 do 10:30. Organizator zastrzega sobie możliwość ustalenia dodatkowego           
terminu weryfikacji zawodników. 

6. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła elektronicznie lub osobiście formularz  

zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową. 

VII. Opłata startowa: 

1. Każdy z zawodników musi dokonać opłaty startowej poprzez płatności elektroniczne dostępne w  

formularzu zgłoszeniowym lub gotówką w momencie osobistego dokonywania zapisów. 

2. Opłata startowa wynosi: 

a. w terminie do 15 października 2019 - 30 zł. 

b. w terminie od 16 października do 6 listopada 2019 – 40 zł 

c. w dniu zawodów w przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń – 50 zł 

8. Klasyfikacja: 

1. W biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje (zarówno dla biegu jaki nordic walking): 

● klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – miejsca I-III; 

● kategorie wiekowe: M16/K16 (16-19 lat dla nordic walking 13-19 lat), M20/K20 (20-29 lat),             
M30/K30 (30-39 lat), M40/K40 (40-49), Masters (powyżej 50 lat) – miejsca I-III; 

● najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka gminy Rokietnica (kobiety i mężczyźni).          
Warunkiem do klasyfikacji w tej kategorii jest zaznaczenie w chwili zgłoszenia, że jest się              
mieszkańcem gminy Rokietnica. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość nie utworzenia klasyfikacji w kategorii wiekowej w           
przypadku sklasyfikowania w niej mniej niż 3 zawodników/zawodniczek. W takim wypadku           

http://www.foxter-sport.pl/2-rosbieg-niepodleglosci-2018


zawodnicy mogą zostaną sklasyfikowani w kategorii młodszej albo starszej (decyduje mniejsza           
liczba lat jaka dzieli ich wiek od poszczególnych kategorii). 

5. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych jest odrębna, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji          
generalnej nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych. 

6. O przynależności do kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji w zależności od  

ilości pozyskanych sponsorów i liczby zgłoszeń. 

9. Świadczenia: 

1. Każdy z zawodników, który zgłosi się do zawodów i dokona opłaty startowej otrzyma pakiet              
startowy. 

2. Każdy z zawodników, który ukończy zawody w czasie przewidzianym otrzyma medal. 

3. W dniu zawodów organizator udostępnia do dyspozycji zawodników toalety oraz szatnie           
zlokalizowane w hali sportowej Rokietnickiego Ośrodka Sportu. 

4. Depozyt zorganizowany będzie w hali sportowej Rokietnickiego Ośrodka Sportu. 

5. Po zakończeniu zawodów Organizator zapewnia napój oraz poczęstunek. 

10. Nagrody: 

1. W klasyfikacji generalnej: 

● puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe 

2. W kategoriach wiekowych i najszybszych mieszkańców gminy Rokietnica: 

● statuetki lub nagrody rzeczowe/dyplomy. 

11. Finansowanie: 

Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy. 

12. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub           
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia          
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z             
obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 

zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania 

innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne          
miejsce. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Decyzje personelu           
medycznego dotyczące dopuszczenia do lub kontynuowania zawodów są ostateczne i          
nieodwołalne. 

4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.            
Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem             
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia            



obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo           
wypełnionego formularza rejestracyjnego (w formie elektronicznej lub papierowej) oraz dokonanie          
opłaty oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z               
uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na             
własną odpowiedzialność. 

5. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w zawodach lub podpisze 

własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. 

6. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 

potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w zawodach. 

7. Pisemne protesty przyjmuje organizator zawodów na adres email:rokietnicabiega@gmail.com.        
Protesty będą rozpatrywane do dnia 18 listopada 2019 r. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż  

depozyt. 

9. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i            
inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych          
rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy          
o osobisty kontakt z organizatorem. 

10. Wyniki zawodów będą dostępne po zakończeniu imprezy na stronie internetowej firmy           
dokonującej pomiaru czasu, profilu biegu na Facebooku, a dla osób które podczas zgłoszeń             
podały numer telefonu komórkowego w formie sms – po zakończeniu zawodów. Aktualne wyniki z              
poszczególnych kategorii będą dostępne w dniu zawodów w formie wywieszonego ogłoszenia           
przy biurze zawodów. 

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

Kontakt z organizatorem: 

Email: rokietnicabiega@gmail.com 

Tel. Marek: 607 911 628, Wojtek: 602 227 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ogólna klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych  

Wykonując swój obowiązek jako Administrator Danych Osobowych oraz podmiot otrzymujący Twoje           

Dane Osobowe na zasadzie powierzenia od innych podmiotów, Stowarzyszenie Rokietnica Biega z            

siedzibą w Rokietnicy ul. Lipowa 8, posługująca się numerami REGON: 36363043, NIP: 7811922688, KRS:              

0000599271, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych. Z przedstawicielem Administratora          

danych można kontaktować się pisząc na adres jak powyżej lub na adres email:             

rokietnicabiega@gmail.com  

Współadministratorem danych jest firma FOXTER Sport Agata Błaszyk, z siedzibą ul. Włocławska 3/7 w              

Kole  

II. Cele i podstawy przetwarzania  

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane           

w celu:  

1. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (organizacja biegu), marketingu bezpośredniego           

oferowanych usług (organizowanych biegów),  

2. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,            

dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

3. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem         

bezpieczeństwa, 4. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz          

zgłaszanych reklamacji,  

5. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje,  

6. prowadzenia analiz i statystyk związanych z jakością świadczonych usług w ramach bieżącej             

działalności i celach statystycznych badania satysfakcji klientów,  

7. zgodności z ciążącym na nas obowiązku prawnym, np. związanym z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c                  

RODO),  

8. część Twoich danych, takich jak: imię, nazwisko, rocznik urodzenia, miejscowość, klub sportowy, dane              

związane z wynikami w imprezie sportowej, wizerunek na zdjęciach i materiałach video będzie widoczna              

dla innych użytkowników strony internetowej oraz mediów społecznościowych – na listach startowych            

oraz wyników, galeriach i materiałach video publikowanych przez nas jako organizator imprez            

sportowych, w których bierzesz udział.  

III. Prawo do sprzeciwu  

mailto:rokietnicabiega@gmail.com


1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa             

danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy             

w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione               

podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam               

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich             

danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –            

zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.  

3. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.  

IV. Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:  

1. okres przez jaki są świadczone usługi;  

2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora; 

 3. okres na jaki została udzielona zgoda;  

4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot Stowarzyszenie Rokietnica Biega do             

przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);  

5. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy              

podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były            

przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.  

V. Odbiorcy danych  

Państwa dane mogą zostać przekazane:  

1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;  

2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;  

3. portalom społecznościowym (w zakresie publikacji na tych portalach Państwa danych), podmiotom            

zapewniającym nam wsparcie techniczne;  

4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;  

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:  

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:  

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;  

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

5. prawo do przenoszenia danych;  



6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VII. Informacja o dobrowolności podania danych  

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez              

Stowarzyszenie Rokietnica Biega. Skutkiem niepodania danych w zależności od celu, w jakim dane są              

podawane może być:  

1. brak możliwości zarejestrowania się w serwisie rejestracyjnym zawodów;  

2. brak możliwości śledzenia zapisów, wyników, relacji foto, video z organizowanych przez nas i              

prowadzonych wydarzeń;  

3. brak możliwości udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenia Rokietnica           

Biega. 


