
 
5 Bieg o Złotą Kaczkę dla dzieci i młodzieży – 9 maja 2020r. Toszek 

Regulamin 
 
Nazwa zawodów: 

5 Bieg o Złotą Kaczkę dla dzieci i młodzieży 

 

Data zawodów:  

9 maja 2020r 

 

Cel zawodów: 

- popularyzacja biegania i Nordic Walking  jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,  

- propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności, 

- promocja sportu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

- promocja Gminy Toszek 

 

Miejsce zawodów i biuro zawodów:  

Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Toszek, ul. Zamkowa 10 

Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 8.00 do 9.30 

 

Organizator zawodów:  

KS Zamkowiec Toszek, Małgorzata i Bartłomiej Woźniak. 

 

Harmonogram biegów: 

Biegi dla dzieci  Ch/Dz 
Start 

godzina 
dystans Nordic Walking Ch/Dz Godz. Dystans 

Do 3 lat 

4-6 lat     

7-9 lat 

niepełnosprawni do 9 lat 

10-12 lat 

Niepełnosprawni 10-12 lat 

13-16 lat 

Niepełnosprawni 13-16 lat 

10.00 

10.05 

10.10 

10.15 

10.20 

10.25 

10.30 

10.30 

100m 

100m 

250m 

250m 

250m 

350m 

1km 

250m 

do6 lat 

7-12 lat 

13-16 lat 

Niepełnosprawni do 6 lat   

Niepełnosprawni 7-12 lat 

Niepełnosprawni 13-16lat 

10.35 

10.40 

10.40 

10.45 

10.45 

10.45 

500m 

1000m 

1km 

500m 

500m 

500m 

Długość dystansu i godzina startu może nieznacznie ulec zmianie. 
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Dekoracja zwycięzców: 

11.30 

 

Rejestracja uczestników i opłata startowa:  

Zgłoszenia i opłaty są możliwe tylko poprzez stronę www.timekeeper.pl  do godz. 24.00 dnia 

26.04.2020r. 

Opłata startowa wynosi 10zł. 

Dzieci niepełnosprawne są zwolnione z opłaty startowej, jednak muszą być zapisane. 

W dniu zawodów (09.05.2020r) opłata startowa wynosi 30zł, płatne tylko w biurze 

zawodów do godz. 9.30. 

W przypadku zapisu i opłaty w dniu zawodów Organizator nie zapewnia pamiątkowego medalu, 

w tym przypadku medal zostanie dosłany na adres zawodnika po biegu. 

Zamknięcie listy startowej w dniu 09.05.2020r o godz. 9.30. 

Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie opłaty startowej. 

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie dokonuje zwrotu opłaty 

startowej. 

Nie ma możliwości przenoszenia opłaty startowej na innego zawodnika. 

Organizator posiada możliwość zwolnienia z opłaty startowej osób zaproszonych przez 

Organizatora do udziału w Biegu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy startowej ograniczając ilość osób 

startujących o czym poinformuje na stronie www.zamektoszek.eu 

PODCZAS REJESTRACJI KONIECZNE JEST OKAZANIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB INNEGO 

DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM. 

W przypadku braku ww. dokumentu dziecko nie będzie dopuszczone do zawodów. 

 

Uczestnictwo: 

1. Do Biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które: 

- opłacą opłatę startową, 

- złożą podpisane oświadczenie przez rodzica lub opiekuna oświadczenie o zdolności i braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (dostępne w biurze zawodów). Przekazanie 

Organizatorowi prawidłowo wypełnionego oświadczenia oraz dokonanie opłaty startowej 

oznacza, że Uczestnik (rodzic, opiekun prawny) rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień 

ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu dla dzieci i młodzieży, w tym zagrożenie 

http://www.timekeeper.pl/
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wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

2. W przypadku osób niepełnosprawnych należy okazać podczas rejestracji w biurze zawodów 

aktualną legitymację lub dokument potwierdzający niepełnosprawność. 

3. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, 

zasad fair play oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za 

kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i OSP, a także służb zabezpieczających trasę Biegu 

z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji. 

Nie dopuszczalne jest skracanie zakrętów, trasy i wybieganie poza trasę za co grozi 

dyskwalifikacja. 

 

4. Wszelki protesty związane z Biegiem należy przedstawić w Biurze zawodów po wpłaceniu 

wadium 150zł. W przypadku uznania protestu wadium będzie zwrócone. 

 

5. opłacenie startu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją 

oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w 

relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie CK Zamek w Toszku oraz w mediach i materiałach 

promocyjnych Organizatora. 

Wszyscy uczestnicy/rodzice/opiekunowie  startujących dzieci i młodzieży w zawodach wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. 

 

6. Podczas biegu dla dzieci i młodzieży zawodnicy MUSZĄ biec sami (bez rodzica lub opiekuna). 

Obowiązuje zakaz przebywania osób nie będących zawodnikami na trasie biegu. 

Podczas biegu dla dzieci i młodzieży w kategorii niepełnosprawnych dopuszcza się aby 

zawodnik biegł z rodzicem lub opiekunem. 

WSZYSCY RODZICE/OPIEKUNOWIE SĄ ZOBOWIĄZANE DO GORĄCEGO I GŁOŚNEGO 

DOPINGOWANIA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BIEGÓW ☺ 

 

Organizator: 

Organizator zapewnia szatnie, toalety, depozyt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

mienie pozostawione bez opieki podczas Biegu. 

Organizator nie zapewnia pryszniców. 

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma: 

- pamiątkowy medal, 
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Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych. 

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną.  

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia w zakresie NNW. 

 

Organizator nie zapewnia kijów do Nordic Walking. 

 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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).  

2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) zawartych w formularzu osobowym jest Klub 

Sportowy Zamkowiec Toszek.  

3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy związanej z 

uczestnictwem w V Biegu o Złotą Kaczkę – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Pana/i 

dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać 

rozliczenia finansowe w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków). W 

przypadku oświadczenia, że znajduje się Pana/i w dobrym stanie zdrowia dane osobowe 

będą przetwarzane na podstawie Pana/i zgody – podstawa prawna art. 9 ust. 1 lit. a RODO.  

4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom:  

a) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych,  

b) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, 

bankom, podmiotom świadczącym usługi internetowe.  

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat , tj. czasie niezbędnym do realizacji 

przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z 

wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy oraz w 

przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia przez 

okres nie dłuższy niż 5 lat lub do wycofania przez Pana/i zgody na ich przetwarzanie.  

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania i uzupełnienia 

niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych w 

zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, prawo do wycofania zgody na ich 

przetwarzanie oraz usunięcia danych osobowych.  
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7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) 

dotyczącą przetwarzanie Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa             

w 5 Biegu o Złotą Kaczkę. 

 

 

Postanowienia końcowe 

Regulamin biegów jest dostępny na stronie www.timekeeper.pl 

W dniu zawodów nie będzie możliwości skorzystania z parkingu przy zamku (ul. Zamkowa). 

Prosimy o pozostawianie samochodów w okolicy Rynku. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

Kontakt z Organizatorem: 

Bartłomiej Woźniak 

bieg@zamektoszek.eu 

tel. 502 49 43 40 

http://www.timekeeper.pl/
mailto:bieg@zamektoszek.eu

