
                
 

Regulamin I Biegu 
Niepodległości 

1. Organizator: 
Gmina Knurów – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie 
 
2.  Cel imprezy: 

 Upamiętnienie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

 Promowanie postaw patriotycznych 

 Promowanie biegania oraz aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności 

 Upowszechnienie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej 

 Promocja gminy Knurów  

 Integracja środowiska lokalnego  
 
3.  Termin: 
11 listopada 2019 roku (poniedziałek) , Święto Niepodległości  
Godzina: 13:00. 
Start i meta: przy Kąpielisku Leśne Zacisze w Knurowie, ul. Niepodległości 109. 
Biuro zawodów przy Kąpielisku Leśne Zacisze czynne w dniu biegu od godz. 11:00 do zakończenia zawodów. 
Wydawanie pakietów startowych i numerów do godz. 12:30. 
 
4.  Trasa 
Dystans: 5 km 
Trasa: start przy Kąpielisku Leśne Zacisze w Knurowie, po 0,6 km skręt w lewo w kierunku stawu Zacisze 
(Zatopy), następnie za stawem (1,1 km) skręt w prawo w kierunku ul. Szybowej (2,4 km), następnie w kierunku 
domku myśliwskiego „Cyranka”(3,2 km) i powrót do linii startu. 
Nawierzchnia: drogi leśne, szutrowe . 
Limit czasowy biegu: 60 minut. 
 
5.  Uczestnicy 
Prawo startu w biegu mają wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat, dokonali zgłoszenia poprzez formularz 
zgłoszeniowy, a następnie zapłacili opłatę startową oraz podpisali oświadczenie o zdolności do biegu 
(niepełnoletni – wymagana dodatkowo zgoda rodziców na uczestnictwo w biegu – załącznik nr 2). 
Uczestnicy biegu startują w nim na własną odpowiedzialność po zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz po 
podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów.  
 
6.  Zgłoszenia do biegu i opłaty 
Zapisy do biegu odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mosirknurow.pl w 
terminie do dnia 5.11.2019r. Uczestnicy ponoszą koszty opłaty startowej. Opłata wynosi: 

- 5 złotych dla osób dorosłych 

- 1 złoty dla uczestników niepełnoletnich (ukończone 16 lat) 

Opłata startowa może być dokonana poprzez: 

- przelew na konto bankowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie, tj.: 

GETIN BANK 19 1560 1081 2121 0978 2266 0002 w terminie do dnia 5.11.2019r. 

http://www.mosirknurow.pl/


- wpłatę gotówkową w kasie Pływalni Krytej „aQuaRelax” w Knurowie, ul. Szpitalna 23 w terminie do dnia 
5.11.2019r. 

Wpłacający zobowiązani są do opisania wpłaty w następujący sposób: „wpisowe do I Knurowskiego Biegu 
Niepodległości” oraz podania danych uczestnika zawodów, tj. imienia i nazwiska startującego. 

W przypadku nie stawienia się na imprezę czy rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega 
zwrotowi. 

 Ze względów organizacyjnych Organizator przyjmuje limit zgłoszeń do 300 osób. 

Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia się na bieg w dniu zawodów do godz. 12:30 w biurze zawodów, 
jednak osoby zgłoszone w tym dniu nie będą miały zagwarantowanego pakietu startowego. Opłata startowa w 
dniu zawodów jest dokonywana w formie gotówkowej. Ze względów organizacyjnych Organizator przyjmuje 
limit dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów i wynosi on 30 osób. 

 

7. Pakiet startowy 

W ramach opłaty startowej uczestnicy biegu, którzy zgłosili się w terminie do dnia 5.11.2019r. mają zapewniony 
pakiet startowy, w skład którego wchodzą: 

- numer startowy  

- pamiątkowy medal 

- posiłek po biegu 

- napój po biegu  

Ponadto Organizator zapewnia: 

- elektroniczny pomiar czasu wraz z chipem elektronicznym 

- pomoc medyczną 

- wc 

- szatnie 

 

8.  Nagrody: 
Prowadzone będą klasyfikacje: 
- OPEN Kobiet (miejsca 1-3) 
- OPEN Mężczyzn (miejsca 1-3) 
Zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-3 otrzymają pamiątkowe puchary. 
Klasyfikacje prowadzone będą z pomiarem czasu.   
 
Ceremonia wręczenia nagród przewidziana jest po zakończeniu biegu.  
 
9. Inne: 

 Do udziału w biegu uprawnieni są biegacze posiadający numer startowy. Powinien on być umieszczony 
w widocznym miejscu np. na przedniej części koszulki. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego 
numeru startowego jest niedozwolone. 

 Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych. Chip po odbiorze 
jest gotowy do użycia. Zabrania się jego jakichkolwiek modyfikacji. Brak chipa na mecie oraz podczas 
zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Chip elektroniczny nie jest własnością uczestnika i podlega 
zwrotowi niezwłocznie po zawodach. 

   
 

 Ze względów bezpieczeństwa zabrania się udziału zawodników poruszających się na rowerach, 
wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz z kijkami jak również biegnących ze zwierzętami. Uczestnik 
zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie 
do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. Zawodnicy 
skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani. 

 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione podczas zawodów rzeczy 
 
 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania biegu 
 



 Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów podczas biegu od następstw nieszczęśliwych 
wypadków 

 

 Uczestnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność po zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz po 
podpisaniu zgłoszenia 

 

 Organizator zaleca uczestnikom biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich we własnym 
zakresie mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 
 

 W sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo ostatecznej decyzji ma 
Organizator biegu, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie 

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Organizator wskazuje, że wzięcie udziału w Biegu związane jest z przetwarzaniem danych osobowych 

Uczestnika, w tym wizerunku, przez Gminę Knurów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, w celach 

związanych z udziałem w Biegu, jak również w celu dokumentującym Bieg, w tym poprzez rozpowszechnianie 

na stronie internetowej Organizatora oraz publikacji w prasie lokalnej.  

2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kurowie,  ul. Górnicza 2, 44-193 

Knurów (dalej też jako Administrator). 

3. Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat@mosirknurow.pl, telefoniczny na numer telefonu: (32) 330 48 10 oraz na numer telefaksu (32) 338 

48 12,  a także  za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Górnicza 2, 44 -193 Knurów. 

4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod24@agileo.it oraz za pośrednictwem operatora 

pocztowego na adres: ul. Górnicza 2, 44 -193 Knurów. 

5.       Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu uczestnictwa w Biegu, podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 199, str.1), (dalej też jako RODO). 

6.       Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, oraz wizerunek  będą ogólnodostępne, w 

tym będą publikowane na stronie internetowej Organizatora. W pozostałym zakresie odbiorcą danych 

osobowych może być  podmiot, któremu Administrator jest zobowiązany do przekazania danych osobowych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne współpracujące z Organizatorem w 

celu organizacji Biegu. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu 

RODO.   

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów do jakich zostały zebrane oraz 

przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe.  

10. W przypadkach określonych przepisami prawa Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, 

żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

11. Wobec Uczestnika nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym 

dane Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.  

12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych.  

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału przez Uczestnika w Biegu, 

niepodanie danych osobowych będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w Biegu.  

mailto:sekretariat@mosirknurow.pl
mailto:iod24@agileo.it


 
 

Trasa biegu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
 

 
 
Oświadczenie uczestnika I Biegu Niepodległości w Knurowie 
w dniu 11.11.2019 r. 
 
Imię i nazwisko Zawodnika:       .........…………………........   Data urodzenia Zawodnika: ……… 
  
 

1. Oświadczam, iż akceptuję Regulamin I Biegu Niepodległości w Knurowie oraz zobowiązuje się do 
bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.  
2. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w Biegu.  
3. Przyjmuję do wiadomości, że fakt wzięcia przeze mnie udziału w Biegu związany jest z przetwarzaniem 
moich danych osobowych, w tym wizerunku, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, w 
celach związanych z udziałem w Biegu, jak również w celu dokumentacji Biegu, w tym poprzez 
rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie 
oraz publikacji w prasie lokalnej.  
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w 
postaci fotografii wykonanych w związku z udziałem w Biegu w celu dokumentacji zawodów, poprzez 
rozpowszechnianie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie oraz 
publikacji w prasie lokalnej. Oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie 
mojego wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 
rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za 
pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania w ww. celach. Oświadczam, że niniejsza 
zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności zgoda do 
ww. celów obejmuje także okres po zakończeniu Biegu. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz 
wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na 
taką czynność i następuje nieodpłatnie.  
 
 
 
…………………………………………………………………… 
 Data i podpis Uczestnika Biegu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
 

 
 
Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka 
w I Biegu Niepodległości w Knurowie 
w dniu 11.11.2019 r. 
 
Imię i nazwisko Zawodnika:       .........…………………........   Data urodzenia Zawodnika: ……… 
  
 

1. Oświadczam, iż akceptuję Regulamin I Biegu Niepodległości w Knurowie oraz zobowiązuje się do 
bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.  
2. Oświadczam, iż zobowiązałem/am Zawodnika do przestrzegania Regulaminu. 
3. Wyrażam zgodę na udział Zawodnika w I Biegu Niepodległości w Knurowie organizowanym przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie.  
4. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Zawodnika w 
Zawodach.  
5. Oświadczam, że fakt wzięcia udziału w Zawodach związany jest z przetwarzaniem powyższych danych 
osobowych moich i Zawodnika, w tym wizerunku, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, 
w celach związanych z udziałem w Biegu, jak również w celu dokumentacji Biegu, w tym poprzez 
rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie 
oraz publikacji w prasie lokalnej.  
6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Zawodnika 
w postaci fotografii wykonanych w związku z udziałem w Biegu w celu dokumentującym zawody, poprzez 
rozpowszechnianie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie oraz 
publikacji w prasie lokalnej. Oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie 
wizerunku Zawodnika obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 
rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za 
pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania w ww. celach. Oświadczam, że niniejsza 
zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności zgoda do 
ww. celów obejmuje także okres po zakończeniu Biegu. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz 
wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na 
taką czynność i następuje nieodpłatnie.  
 
 
 
…………………………………………………………………… 
 Data i podpis Opiekuna/ Przedstawiciela ustawowego 


