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R E G U L A M I N 
5. ŚWIDNICKIEGO BIEGU NOWOROCZNEGO ZUPBADURA 

9.01.2022 
 
I. ORGANIZATOR: 
 
1. Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa. 
 
II. TERMIN I MIEJSCE: 
 
1. Biegi na dystansie 5 km i 10 km odbędą się w dniu 9 stycznia 2022 roku (niedziela)  
w Świdnicy (Osiedle Zawiszów). 
2. Start zawodników w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży nastąpi od godz. 10:00. 
2. Start zawodników na dystansie 5 km nastąpi o godz. 11:00.  
3. Start zawodników na dystansie 10 km nastąpi o godz. 11:50.  
4. Start i meta zlokalizowane są w tym samym miejscu przy Hali Sportowej Zawiszów,  
ul. Galla Anonima 1, Świdnica. 
 
III. BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW 
 
1. Biuro Zawodów zlokalizowane na Hali Sportowej Zawiszów, ul. Galla Anonim 1, Świdnica. 
 
2. Odbiór pakietów startowych w dniu zawodów, w godz. 8:00 – 10:30. 
    UWAGA!!! Odbiór pakietów na biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży do godziny 9:40 
 
3. Dopuszcza się możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu. 
Zawodnik, który prosi o odbiór pakietu w jego imieniu, zgłasza ten fakt do dnia 6.01.2022 r. 
poprzez profil Facebook Świdnickiego Biegu Noworocznego ZUPBADURA, wskazując osobę, 
która odbierze jego pakiet. 
 
UWAGA! Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego na innego 
uczestnika wyłącznie w ramach tego samego dystansu. 
 
IV. TRASY I LIMITY UCZESTNIKÓW 
 
1. Bieg na dystansie 5 km został wytyczony ulicami na odcinku o długości 5000 m,  
limit uczestników 250 osób, limit czasu, w jakim należy pokonać trasę: 40 min. 
 
2. Bieg na dystansie 10 km został wytyczony ulicami na odcinku o długości 5000 m 
 - zawodnik pokonuje odcinek dwa razy, limit uczestników 250 osób, limit czasu, w jakim 
należy pokonać trasę:  1 godz. 10 min. 
 
3. Biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży na dystansach 100 m (dzieci urodzone do 2015 
roku - 6 lat i młodsze), 600 m (dzieci urodzone w latach 2012-2014), 1 km (dzieci urodzone 
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w latach 2009-2011), 2 km (dzieci urodzone w latach 2006-2008). Łączny limit uczestników 
dla wszystkich biegów towarzyszących – 150 osób. Osobne starty dla dziewcząt i chłopców. 
 
UWAGA! W przypadku zmiany wytycznych i regulacji dotyczących organizacji imprez  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawodnicy mogą 
zostać dopuszczeni do biegu falami. 
 
3. Każdy zawodnik, który pozostanie na trasie po upływie regulaminowego czasu, sam ponosi 
za to odpowiedzialność, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz KC. 
 
4. Obie trasy posiadają atest PZLA.  
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 9 stycznia 2022 r. ukończą 16 
lat. Dla osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie (może być w formie 
elektronicznej poprzez profil Facebook Świdnickiego Biegu Noworocznego ZUPBADURA)  
o zgodzie na uczestnictwo podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. 
 
2. W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które: 
- przebywają na kwarantannie 
- przed startem mają temperaturę powyżej 37,5 stopni Celsjusza 
- są z objawami infekcji górnych dróg oddechowych - katar, kaszel. 
 
3. Przed startem, po ukończeniu biegu oraz w strefach wspólnych takich jak depozyt, toalety, 
strefa dekoracji zawodnicy są zobowiązani przebywać z poprawnie zakrytymi ustami i nosami.  
 
4. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń Organizatorów, osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych. 
 
5. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu 
zobowiązani są do umożliwienia przejazdu takiemu pojazdowi. 
 
6. Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzyma numer startowy z chipem, przekazanie 
swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników. 
 
7. Każdy zawodnik pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostanie 
zdyskwalifikowany. 
 
8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
 
VI. ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI 
 
1. Zgłoszenia poprzez portal www.datasport.pl od dnia 1 grudnia 2021 r. od godz. 12:00 do 
wyczerpania wolnych miejsc.  
 
2. Każdy zawodnik oświadcza, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze 
startem oraz że jego stan zdrowia pozwala na udział w biegu wiążącym się z wysiłkiem 
fizycznym i wynikającymi z tego możliwymi konsekwencjami. 
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3. Opłata startowa (płatność online).  
UWAGA!!! Decyduje data dokonania płatności, a nie data zgłoszenia. 
 
Biegi główne: 5 km / 10 km: 44 zł. 
60 zł w dniu zawodów (w przypadku wolnych pakietów, płatność gotówką). 
Biegi na biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży: 10 zł (kwota ta zostanie przekazana na 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy). 20 zł w dniu zawodów (w przypadku 
wolnych pakietów, płatność gotówką). 
 
VII. KLASYFIKACJE 
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na dystansie 5 km. 
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu na dystansie 10 km. 
Klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. 
 
MĘŻCZYŹNI:    KOBIETY: 
M-16 16-29 lat  K-16 16-29 lat 
M-30 30-39 lat   K-30 30-39 lat 
M-40 40-49 lat   K-40 40-49 lat 
M-50 50-59 lat   K-50 50-59 lat 
M-60 60 lat i więcej   K-60 60 lat i więcej 
Nagrody przewidziano dla minimum trzech najlepszych zawodników i zawodniczek we 
wszystkich kategoriach. 
 
VIII. NAGRODY 
 
Szczegółowe informacje przedstawione zostaną na profilu Facebook Świdnickiego Biegu 
Noworocznego ZUPBADURA www.facebook.com/SwidnickiBiegNoworoczny 
 
IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 
 
Szczegółowe informacje dotyczące pakietu startowego, depozytu, parkingu dla zawodników, 
szatni przedstawione zostaną na profilu Facebook Świdnickiego Biegu Noworocznego 
ZUPBADURA www.facebook.com/SwidnickiBiegNoworoczny 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Zgłoszenie na listę uczestników biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

2. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta, uczestnikom nie przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 
świadczenia usługi. 

3. Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania biegu. W przypadku odwołania biegu 
Organizatorzy zwracają całą opłatę startową. 

4. Reklamacje w sprawach związanych z uczestnictwem oraz organizacją wydarzenia można 
składać mailowo na adres swidnickagrupabiegowa@gmail.com  do 7 dni po zakończeniu 
imprezy. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 
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XI. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW 

1. Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia do celów 
uczestnictwa w imprezie pn. „Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA”. Jednocześnie biorąc 
udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym 
rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa jego wizerunku, 
utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez 
jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. 
Facebook) i stronach internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie 
realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Stowarzyszenia Świdnicka 
Grupa Biegowa lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach 
filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej  
i elektronicznej). 
 
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  
w szczególności z ogólnym 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 (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych 
osobowych, osobie, której dane dotyczą, informujemy, iż: 
 

• Administratorem Państwa danych osobowych będzie Stowarzyszenie Świdnicka 
Grupa Biegowa z siedzibą: ul. Długa 33, 58-100 Świdnica.  

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zadań statutowych SŚGB 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  oraz prowadzenia zapisów, przygotowania  
i organizacji imprezy,  a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, w celu 
informowania w mediach oraz publikacjach o działalności statutowej Administratora 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt 1 

• Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
- upoważnionym pracownikom Administratora,  
- upoważnionym wolontariuszom pomagającym przy organizacji Imprezy,  
- podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę zapisów uczestników – 
serwis   DATASPORT  
- mediom  

• Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego)  w związku z działaniami podejmowanymi na 
serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi 
pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook)  

• Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 miesięcy do celów 
statystycznych lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

• Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 
- żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania 
danych,  
- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,  
- usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,  
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,  
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- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
 

• Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie. 

• W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych 
osobowych przez Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa, mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

• W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania  
w rozumieniu cytowanego wyżej Rozporządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data publikacji: 1.12.2021 r. 


