
Regulamin biegu Mistrzostwa Polski w biegu dookoła
stołu na 5 km
01.04.2020

I. Organizatorzy Biegu : 
Stowarzyszenie „Biegamy-Pomagamy” ul. Wrocławska 45-48 lok.21 45-701 Opole

II. Partnerzy biegu :
Wikoss Sport
Do:st:ar:tu

Koordynator:
Sławomir Smoliński - tel. 501 146 066

Patronat medialny:
MaratonyPolskie.pl

Ko  mentarz sportowy  :  
Łukasz Panfil

III. Cel imprezy

a. Integracja środowiska biegaczy.
b. Dostarczenie rozrywki ludziom na kwarantannie i niewychodzącym z domu.
c. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
d. Danie uśmiechu wszystkim zaangażowanym w bieg.
e. Promowanie idei #zostańwdomu.

IV.Termin i miejsce biegu

a. Bieg odbędzie się w dniu 01 kwietnia 2020 roku (środa).
b. Start odbędzie się o godzinie 19:00 
c. Każdy startuje indywidualnie w swoim domu.
d. Długość trasy – 5 km. Trasę biegu wyznacza obwód stołu,  wokół którego zawodnik będzie

biegać.
e. Maksymalne wymiary stołu to 1,5m x 1 m lub obwód 6 m

V. Uczestnictwo

a. Ze względów technicznych i sprawnego przeprowadzenia zawodów limit zgłoszeń wynosi
200 zawodników. Decyduje kolejność księgowania wpłat. Limit zawodników może zostać
zmieniony przez organizatora.

b. W biegu, prawo startu mają osoby, które do dnia 01.04.2020 roku, ukończą 16 lat.
c. Osoby, które w dniu biegu nie mają ukończonych 18 lat (wiek 16-17 lat) mają prawo startu

tylko pod nadzorem rodziców lub prawnych opiekunów. 
d. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza akceptacją

regulaminu podczas rejestracji w formularzu elektronicznym.



e. Każdy uczestnik dostanie link do aplikacji do wideokonferencji. Każdy zawodnik musi się
zalogować do multi wideokonferencji.

f. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu startują o tej samej godzinie.
g. Każdy zawodnik musi posiadać sekundanta, który będzie pomagał w przeprowadzeniu biegu,

oraz będzie liczyć okrążenia przebiegnięte przez zawodnika.
h. Zawodnicy oraz ich sekundanci zobowiązują się do nagrania filmu z przebiegu całego biegu,

w celu ewentualnej weryfikacji.
i. Każdy zawodnik, musi podać w mailu do nas wymiary stołu z wyliczonymi okrążeniami, które

trzeba przebyć aby osiągnąć 1,2,3,4 i 5 km
j. Każdy zawodnik zobowiązuje się do połączenia testowego w dniach 30 i 31 marca 2020.
k. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne :)
l. Cały bieg będzie transmitowany poprzez platformy internetowe na żywo (w systemie LIVE).

VI. Płatność za bieg

• Opłata za udział w biegu wynosi 35 zł 
• Opłatę startową dokonujemy do 27.03.2020 r. poprzez system elektronicznych płatności.
• Lista uczestników wraz ze statusem płatności będzie dostępna na stronie z zapisami.
• Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VII. Klasyfikacje i nagrody

1.  Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III miejsca w biegu na dystansie 5km 
2.  Klasyfikacja  w kategorii  wiekowej  kobiet  i  mężczyzn  SENIOR do 34  roku  życia  i  MASTERS

powyżej 35 roku życia.
3.  O klasyfikacji końcowej decydować będzie najszybsze pokonanie całego dystansu o długości 5

km, przeliczonego według obwodu stołu.
4.  W  przypadku  wątpliwości,  co  do  prawidłowości  przeprowadzonych  pomiarów  stołu,

Organizator może nakazać ponowne dokonanie pomiarów.
4.  Każdy  zawodnik,  który  ukończy  rywalizację  otrzyma  medal,  który  zostanie  wysłany  na

wskazany adres, w terminie do 60 dni od zakończenia rywalizacji.

VIII. Zasady bezpieczeństwa

Zawodnik  sam odpowiada za  zachowanie  bezpieczeństwa podczas  biegu i  ubezpieczenie  się.
Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości złamań, utraty przytomności, wywróceniu się ze
względu na mogące wystąpić zawroty głowy i poślizgnięcie.

IX.     Postanowienia końcowe
a. Organizator  informuje,  że  udostępnione  mu  dane  osobowe  uczestników  imprezy

„Mistrzostwa  Polski  w  biegu  dookoła  stołu  na  5  km”  będą  przetwarzane  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, w szczególności  w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r.
także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia 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  danych  w  celu
przeprowadzenia:  rejestracji  uczestników,  odnotowania  dokonanych  wpłat  na  listach
startowych,  wyłonienia  i  prezentacji  zwycięzców,  w  tym  w  szczególności  ogłoszenia  ich
danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez
spikera na  w tracie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji  i  innych mediach, prezentacji  list
startowych  (w  zakresie:  imię,  nazwisko,  miejscowość,  kraj,  płeć,  klub,  wizerunek,  bez
ograniczenia  czasowego,  na  stronie  internetowej  Organizatora),  prezentacji  wyników  (w



zakresie:  imię,  nazwisko, miejscowość, kraj,  kategoria wiekowa, płeć,  klub, wizerunek, na
stronie  internetowej  Organizatora  bez  ograniczenia  czasowego  oraz  na  tablicy  wyników
biegu,  w  czasie  trwania  relacji  z  biegu),  przyznania  i  wydania  nagród,  informacyjnym,
promocyjnym i statystycznym Organizatora.

b. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania  lub  żądania  ich  usunięcia,  a  także  prawo  do  żądania  dostępu  do  danych
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  ich  przetwarzania,  przeniesienia
danych osobowych oraz prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z
tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na organizację procesu zapisów
niezbędne może  okazać  się  również  bezpośrednie  skontaktowanie  się  uczestnika  z  firmą
przyjmującą zgłoszenia. 

c. Uczestnik  może  cofnąć  udzieloną  już  zgodę  lub  zgody  w  każdym  momencie  poprzez
przesłanie  wiadomości  email  na  adres  smolinski.s@zmierzymyczas.pl lub  listu  do
Organizatora. Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również
bezpośrednie skontaktowanie się uczestnika z dostartu.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody
na  przetwarzanie  danych  pozostaje  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,
którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.

d. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w
celu  zaktualizowania  danych  takich  jak:  szczegółowy  harmonogram  imprezy,  godziny
funkcjonowania  biura  zawodów,  godziny  startu  poszczególnych  biegów,  trasy  biegu,
informacji  o  zawartości  pakietu  startowego,  informacji  o  sponsorach i  partnerach  biegu,
przypomnienia o płatnościach itp.

e. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i  nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście
zapisanych,  która  opublikowana  będzie  na  ogólnodostępnych  stronach  internetowych,  w
tym na stronie www.dostartu.pl .

f. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i  nazwisko, miejscowość, rok
urodzenia,  klub,  dystans)  na  liście  zapisanych,  która  będzie  ogólnodostępna  w  Biurze
Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska.

g. Uczestnik  wyraża  zgodę  na  wypowiedzenie  przez  spikera  jego  imienia,  nazwiska,
miejscowości i nazwy klubu podczas trwania transmisji.

h. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku oraz danych przez platformy
internetowe i telewizyjne.

i. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu zamieszczenia
fotorelacji  z  biegu  na  stronie  internetowej  Organizatora,  a  także  w  mediach
społecznościowych.

j. Każda zgoda jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że uczestnik nie musi wyrażać zgody
na przetwarzanie danych w każdym wskazanym powyżej celu. Jeżeli  jednak uczestnik nie
wyrazi  zgody na przetwarzanie  swoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej
niezbędnych  do  prawidłowego  przeprowadzenia  zawodów,  uczestnik  nie  zostanie
dopuszczony do zawodów.

k. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i  filmy przez
jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na
udział  w  zawodach,  podczas  których  może  zostać  sfotografowany/sfilmowany,  a  jego
wizerunek zostanie opublikowany w internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie
Prasowym, w celu zrelacjonowania biegu.

l. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
m. Zawodnicy medale i trofea będą mieć wysyłane kurierem lub pocztą.
n. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin
o. Decyzja wydana przez komisję sędziowską jest ostateczna.
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