
Sołectwo Lisowice Gmina Pawonków

GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W PAWONKOWIE

Regulamin treningu po trasie „Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów”

I. Organizator 

Organizatorem treningu jest:

- Gmina Pawonków

- Sołectwo Lisowice

- Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie - 

Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach

Dyrektorem biegu jest sołtys Lisowic – Marek Kunicki, tel. 693 346 193

Dyrektorem sportowym biegu jest Krzysztof Brol, tel. 600 525 026

Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie i publikację ich wizerunków przez Organizatorów (filmy, galerie

zdjęć).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż

a) Administratorem danych osobowych uczestników treningu jest Sołectwo Lisowice.

b) Dane osobowe uczestników treningu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, w celach organizacji i przeprowadzenia treningu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, 

wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z organizacją biegu

i mogą być udostępniane innym podmiotom, wyłącznie w zakresie koniecznym do 

prawidłowej organizacji zawodów. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem 

w biegu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz 

z nazwą miejscowości, w której uczestnik zamieszkuje.

c) Dane osobowe uczestników treningu będą przetwarzane przez Administratora danych 

przez okres do ustania celu przetwarzania danych oraz do momentu odwołania zgody.

d) Uczestnikom treningu przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych ich 

dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych (jeżeli przetwarzania odbywa się w sposób zautomatyzowany).

e) Uczestnikom treningu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.



f) Dodatkowo uczestnikom treningu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego. Obecnie jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na 

ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w biegu.

II. Cel imprezy

1. Integracja środowiska biegaczy i społeczności lokalnej.

2. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu.

3. Popularyzacja wiedzy paleontologicznej w kontekście wykopalisk na terenie sołectwa Lisowice

4. Promocja zdrowego trybu życia poprzez spędzanie wolnego czasu na sportowo.

5. Promocja walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego Gminy Pawonków.

6. Promocja wsi Lisowice.

III. Termin, miejsce, trasa treningu

1. Trening odbędzie się w dniu 27 czerwca 2021 roku (niedziela) na terenie wsi Lisowice.

2. Rozpoczęcie treningu odbędzie się w godzinach 12:00 do 15:00 w miejscowości Lisowice przy

Muzeum Paleontologicznym, 42-700 Lisowice, ul. Mickiewicza 20. Biegacze muszą rozpocząć i 

zakończyć trening w godzinach 12:00-15:00.

Nie planuje się startu masowego!

3. Długość trasy – około 10 km – trening (dwie pętle po 5 km).

4. Limit czasu - 3 godz. W tym limicie biegacz musi rozpocząć i zakończyć trening po trasie 

Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów.

5.Trasa:  oznakowana -  oznaczony każdy kilometr.  Trasa oznaczona tasiemkami biało-czerwonymi

oraz  strzałkami.  Na  trasie  będą  znajdowały  się  punkty  kontrolne  (lotne)  oraz  punkty  medyczne.

Pominięcie punktu kontrolnego skutkuje dyskwalifikacją w treningu.

6. Trasa treningu prowadzi drogami gruntowymi, asfaltowymi i szutrami.

7. Pomiar czasu elektroniczny – oficjalnym czasem jest czas brutto.

8. Na trasie treningu nie będzie się znajdował punkt odżywczy.

IV. Uczestnictwo

1. Ze względów technicznych, bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia zawodów limit zgłoszeń

wynosi 200 zawodników. Limit zawodników może zostać zmieniony przez organizatora.

2. W treningu, prawo startu mają osoby, które do dnia 27.06.2021 roku ukończą 

18 lat.

3. Wszyscy biegacze biorący udział w treningu, muszą zostać zweryfikowani w Biurze treningu w dniu

27.06.2021 r. Podczas weryfikacji biegacze muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument na

podstawie, którego można stwierdzić jego tożsamość.

4.Biuro treningu mieści się w LCSK w Lisowicach przy ul. Mickiewicza 20 będzie funkcjonowało w

godzinach od 9:30 do 15:30.



V. Zgłoszenia i opłata startowa

1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie 

internetowej https://ultimasport.pl/zapisy do dnia 20.06.2021 r.

Od dnia 21.06.2021 r. zapisy za pośrednictwem formularza nie będą możliwe. W 

dniu treningu tj. 27.06.2021 r. będzie możliwość zapisów w biurze treningu.

2.Lista zakwalifikowanych uczestników wraz z informacją o dokonanej płatności będzie dostępna 

na stronie https://ultimasport.pl/zapisy

3 . Opłata startowa dla uczestników treningu zapisanych:

- do dnia 20.06.2021 r. wynosi 30 zł .

Opłatę należy wnosić przelewem na rachunek: 36 2030 0045 1110 0000 0387 5480

w tytule przelewu należy wpisać ”opłata treningowa, miejscowość, imię i nazwisko zawodnika”.

- opłata treningowa wniesiona w gotówce w dniu treningu tj. 27.06.2021 r. wynosi 50 zł. Biegacze 

zgłoszeni w dniu treningu nie mają gwarancji otrzymania pełnego pakietu treningowego.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość scedowania opłaty na inną 

osobę tylko za zgodą organizatorów biegu.

6 . W ramach opłaty treningowej organizator zapewnia: numer treningowy,

pamiątkowy medal, elektroniczny pomiar czasu, napoje na mecie, zabezpieczenie medyczne

(ratownik), materiały od sponsorów.

7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  z  każdym  z  uczestników  wywiadu,

robienia mu zdjęć, filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub

transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów

filmowych  i  nagrań  dźwiękowych  przedstawiających  uczestników  treningu.  Mogą  one  być

wykorzystane  przez  organizatora  poprzez  umieszczenie  na  nośnikach  typu  CD-rom,  DVD,  w

katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na

potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora

VI. Klasyfikacja
1. Prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

- generalna dla treningu (osobno kobiety i mężczyźni),

- mieszkańcy Sołectwa Lisowice (osobno kobiety i mężczyźni),

- KS UNIA Lisowice,

- Mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego (osobno kobiety i mężczyźni)

- wiekowa (K,M-20; K,M-30; K,M-40; K,M-50; M-60; M70+)

2. Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronie:

- https://ultimasport.pl/wyniki

- www.lisowice.com



VII. Nagrody

1. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej treningu (miejsca I-III mężczyźni oraz I-III 

kobiety) otrzymają puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.

2. Zwycięzcy w klasyfikacji mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego i Wsi Lisowice (miejsce I mężczyźni
oraz I kobiety) oraz zwycięzcy w klasyfikacji wiekowych i KS UNIA Lisowice (miejsca I - III) 
otrzymają puchary/statuetki.

3. Wszystkie biegaczki i wszyscy biegacze, którzy ukończą trening otrzymają pamiątkowy medal.

4. Wśród wszystkich, którzy ukończą trening zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.

5. Nagrody z klasyfikacji mogą się dublować.

VIII. Imprezy towarzyszące

1. Nie przewiduje się treningu dla dzieci.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie treningu (ratownik).

2. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy

zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.

3. Podczas  treningu  wszyscy  biegacze  muszą  posiadać  numery  treningowe  przymocowane  do

koszulek  sportowych  na  piersiach  lub  innym  widocznym  miejscu.  Pod  karą  dyskwalifikacji

niedopuszczalne jest zasłanianie numeru treningowego w części lub w całości.

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

5. Trening odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających 

numerów startowych.

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator - Koordynatorzy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyn.

10. W  czasie  trwania  treningu  obowiązują  wszystkie  obostrzenia  sanitarne  związane  z  sytuacją

COVID-19, tj. dystans społeczny minimum 2 m, dezynfekcja rąk, obowiązkowe noszenie maseczki

dla osób poruszających się na obiekcie sportowym.

11. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania treningu po trasie Biegu Tropami Śląskich 

Dinozaurów jeśli w dniu 27.06.2021 r. nie pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna i prawna.


