
 

REGULAMIN 

II Półmaraton BAŻYNA 
24.03.2019 Pogorzelica 

 

 

1. Cel 

 Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu i czynnego wypoczynku. 

 Promowanie zdrowego stylu życia. 

 Promocja walorów Nadleśnictwa Gryfice. 

 Promocja Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego „Bażyna”. 

 Promocja Pogorzelicy i jej walorów turystycznych. 

 

2. Organizator  

TNC Sp. z o.o. 

 

Patron tytularny 

Nadleśnictwo Gryfice Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „ BAŻYNA”. 

 

Partner 

Sołectwo Pogorzelica - Pogorzelica Zachwyca. 

 



3. Termin, trasa, miejsce zawodów. 

 Zawody odbędą się 24 marca 2019 r. o godz. 12:00 . 

 Miejscem biegu będzie ścieżka leśna w Pogorzelicy. 

 Zawody zostaną rozegrane na dystansie 21,0975 km (półmaraton), a zawodnicy będą 

mieli do pokonania 4 okrążenia trasy. 

 Trasa biegu w 95% przebiega po duktach leśnych. 

 W punkcie startu i mety znajduje się mapa z charakterystyką trasy. 

 Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi, pionowymi oraz taśmą ostrzegawczą. 

 Punkty odżywiania (linia start/meta) będą zaopatrzone w wodę, izotonik oraz 

banany.  

 

 

4. Program zawodów 

9:00 - Otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników, odbiór  numerów startowych. 

11:30 - Zakończenie wydawania numerów startowych 

12:00 - Start zawodów 

15:00 - Zamknięcie linii mety 

15:30 - Uroczyste zakończenie imprezy oraz wręczenie pamiątkowych pucharów i dyplomów, 

nagród, upominków. 

  

 

5. Zgłoszenia i opłaty; 

A .  Zgłoszenia do biegu można dokonać za pośrednictwem strony www.tncsport.pl 

 Zgłoszenia będą przyjmowane również w biurze zawodów w wyznaczonych 

godzinach. 

 Do biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy złożą oświadczenie wyrażające 

zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie. 

 W biegu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

 Zgłoszenia do biegu za pomocą elektronicznej platformy do 15.03.2019. 

 

 

 



B . Opłaty 

Opłata za bieg do 18.01.2019 – 50zł 

Opłata za bieg do 18.02.2019 – 65zł 

Opłata za bieg do 15.03.2019 – 80zł 

Opłata za bieg w dniu imprezy - 100zł 

 

Wpłaty prosimy realizować na rachunek: 

TNC Sp. z o.o. 

mBank: 59114020040000300276516037 

z tytułem wpłaty: „imię nazwisko + bażyna” 

 

Organizator nie zwraca uiszczonych opłat w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w 

biegu. 

Przepisanie opłaconego pakietu startowego na innego uczestnika płatne 10zł.  

 

6. Klasyfikacje 

 Kobiety: 

 K20 (18-29) 

 K30 (30-39) 

 K40 (40-49) 

 K50 (50-59) 

 K60 (60+) 

 

 Mężczyźni: 

 M20 (18-29) 

 M30 (30-39) 

 M40 (40-49) 

 M50 (50-59) 

 M60 (60+) 

 

 



7. Postanowienia końcowe 

 Biegi odbędą się bez względu na pogodę. 

 Uczestnik biegu bierze udział w zawodach na swoja odpowiedzialność. 

 Organizator posiada ubezpieczenie OC i NNW. 

 Punkt pomocy medycznej zostanie zorganizowany na linii startu/mety. 

 Zawody odbywają się z pomiarem czasu, za pomocą jednorazowych chipów 

znajdujących się w numerze startowym. 

 Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal oraz  ciepły posiłek. 

 Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie. 

 

 

8. Polityka prywatności (RODO) 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) jest TNC Sp. z o.o., ul. Białoboki 42, 72-320 

Trzebiatów, NIP: 8571921909 (zwany dalej „Administratorem”). 

2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, 

jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

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

osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez TNC Sp. z o.o., ul. Białoboki 

42, 72-320 Trzebiatów, NIP: 8571921909, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz 

na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, 

internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach 

promocyjno-reklamowych wydawanych przez TNC Sp. z o.o., ul. Białoboki 42, 72-320 

Trzebiatów, NIP: 8571921909. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie 

zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i 

analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego 

w formie fotografii lub zapisu video. 



4. 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 biegu. 

5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 

Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 

25 maja 2018r. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień 

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania 

Zawodnikom za pomocą e-maili lub SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym 

przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą 

Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i 

zaakceptowanie regulaminu biegu). 

7. 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. 

8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię 

i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność 

klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie 

internetowej www.tncsport.pl 

 


