
REGULAMIN 3. BIEGU DLA NIEPODLEGŁEJ  

CHOJNICE 2019 
 
MIEJSCE: Park 1000-lecia, Chojnice, start od ul. Sukienników – al. Sztuki 

 

START: godz. 10:00, poniedziałek 11 listopada 2019 

 

DYSTANS: 5 km 

 

TRASA: nawierzchnia polbruk fazowany i niefazowany – oznaczenie trasy przez wolontariuszy  

i rowerzystę prowadzącego bieg 

 

PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Chojnice dr Arseniusz Finster 

 

PATRONAT MEDIALNY: Portal Internetowy chojnice24.pl 

 

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Obywatelskie Projekt Chojnicka Samorządność, Urząd 

Miasta Chojnice, Klub Biegacza Florian Chojnice 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Do startu w zawodach dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 10.11.2019 r., ukończyli 

16 – ty rok życia, posiadają aktualne badanie lekarskie lub zdecydowali się podpisać oświadczenie 

o braku przeciwskazań lekarskich i starcie w 3. Biegu dla Niepodległej na własną odpowiedzialność, 

jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu i zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Nie zapewnia się uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci i szkód jakie 

mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie. Organizator nie ponosi 

z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność 

i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Wszyscy uczestnicy startujący w tym biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Organizacyjnym w dniu zawodów tj. - 11.11.2019 (w godz. 8:30 – 9:45). Podczas weryfikacji 

zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną. 

4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego 

przestrzegania. 

5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

6. Bieg odbędzie się przy ruchu ograniczonym, uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania 

szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem. 

7. Obowiązuje całkowity zakaz startowania w biegu/marszu ze zwierzętami. 

 

ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie firmy organizującej pomiar czasu do dnia 

10 listopada 2019 r., bądź do wyczerpania 101 numerów startowych. 

2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy 

oraz ma nadany numer startowy. 

3. Organizatorzy zapewniają pakiety startowe dla pierwszych stu oraz jednego zarejestrowanego 

uczestnika Biegu.   



4. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich 

następstw. 

5. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów zwrotnych. 

 

KLASYFIKACJA:  

BIEG: Mężczyźni:   Kobiety: 

M – 16 – 29 lat   K – 16 – 34  lat 

M – 30 – 44 lat   K – 35 – 49 lat 

M – 45 – 59 lat  K – 50 lat i powyżej 

M – 60 lat i powyżej 

 

NAGRODY: w kategoriach wieku, za miejsca I - III zawodnicy otrzymują pamiątkowe trofea. 

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem, otrzymają na mecie pamiątkowe 

medale, przewidziany jest również poczęstunek (kawa, herbata, ciasteczka). Organizator 

zabezpiecza 101 medali. 

 

Uwaga: Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej open nie będą ujmowani do nagradzania 

w kategoriach wieku. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI: 1. Administratorem danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 jest Stowarzyszenie Obywatelskie Projekt 

Chojnicka Samorządność. 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorom jest 

dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się 

zgodnie z przepisami zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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. 

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie PChS i podmioty współpracujące 

przy organizacji biegu w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację 

wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach 

i umieszczania wizerunku. Każdemu przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody poprzez 

przesłanie maila z takim żądaniem na adres elektroniczny stowarzyszenia PchS. 4. Dane osobowe 

Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, nr tel. będą 

przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w biegu i promocji tej imprezy przez Administratora. 

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika, wyrażona poprzez złożenie swojego podpisu 

pod niniejszą informacją 5. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych 

zawodnika dla potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. 6. Administrator może 

przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. 

wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane 

z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy. 

7. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez zawodników 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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. Dane te są szczególnie chronione 

zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia zawodnikom 

realizację uprawnień z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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. 8. Administrator zapewnia, 

że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu 



do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia 

poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są 

szyfrowane. 

  

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu biegu będą 

znajdowały się w namiocie przy linii startu biegu w Parku 1000-lecia w Chojnicach, gdzie 

przyjmowane będą do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków. Wydawanie 

worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru 

startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez 

inną osobę. 2. Każdy jest zobowiązany do zwrotu chipa do pomiaru czasu. W razie jego zagubienia 

osoba, która nie dostarczyła lub zniszczyła powierzone urządzenie będzie obciążona faktycznym 

kosztem poniesionym przez organizatora. 

 

DYREKTOR BIEGU: Kamil Kaczmarek 

KIEROWNIK ds. ORGANIZACYJNYCH: Marzenna Osowicka 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać 

widoczne numery startowe. 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.  


