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REGULAMIN X BIEGU NA GROCHOWISKA  im. Andrzeja Dziubińskiego 

 
PIŃCZÓW 17.09.2022 r. 

 
 

1. CEL IMPREZY 
 

- Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej, najprostszej formy ruchu 
i rekreacji. 

- Popularyzacja walorów krajobrazowych Ponidzia 
- Promocja miasta i gminy Pińczów. 

 

2. ORGANIZATORZY 
 

- Urząd Miasta i Gminy Pińczów 

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie 

- Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska 

 

Kontakt z organizatorami: Koordynator biegu Marcin Wojniak Tel. 533 733 944, 

e-mail: proeventsport@gmail.com 
 

Sędzia główny Marcin Błach Tel. 664 041 823, 

e-mail: blaschek@interia.pl 

Biuro biegu e-mail: biegnagrochowiska@gmail.com 

Fanpage 

https://www.facebook.com/Bieg-na-Grochowiska-231971991016480 
 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 
 

17.09.2022 r. ( Sobota ). Godz.12:00 ul. 7 źródeł 7, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie. 
 

 

4. BIEG 
 

Trasa Biegu na Grochowiska zwanego dalej „biegiem” wynosi 10 km+ i prowadzi głównie drogami 
leśnymi. Start i meta biegu znajduje się w Pińczowie przy Szkole Podstawowej nr 2, ul.7 Źródeł 7. 
Start biegu godz.12 : 00. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą profesjonalnego systemu 
elektronicznego UHF RFID Gepard. 

Na trasie mogą się znajdować punkty kontrolne dla weryfikacji pokonania przez każdego z 

zawodników całości wyznaczonej trasy. 

Limit czasu do pokonania trasy wynosi 2 godziny. 

mailto:proeventsport@gmail.com
mailto:blaschek@interia.pl
mailto:biegnagrochowiska@gmail.com
https://www.facebook.com/Bieg-na-Grochowiska-231971991016480
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5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

• W biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 15 rok życia, 
prawidłowo wypełnią formularz rejestracyjny i uiszczą opłatę startową. Wypełnienie 
formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z 
akceptacją niniejszego Regulaminu. 

• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w 

biegu. 

• Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując 

oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu 
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się 

z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora. 

• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z 

przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i 

spikera. 

 

6. ZGŁOSZENIA 
 

online https://www.e-gepard.eu/show-contest/1183 do 31.08.2022 r. 
w dniu zawodów w godz. 7:30-11:00 w Biurze Zawodów w budynku Szkoły Podstawowej n 2 w 
Pińczowie, ul. 7 źródeł 7. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny 
wraz z wpłaceniem opłaty startowej. 

 

 
• Numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu 

oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz uiszczeniu 
opłaty startowej. Za zgłoszenie uważa się: dostarczenie wypełnionego formularza 
zgłoszenia do udziału w biegu i wpłaceniu w terminie opłaty startowej. 

• W biegu obowiązuje limit startujących, który wynosi 250 osób. 

• O zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin 

zapisania się na bieg. 

• Organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych poza zapisami 

elektronicznymi. Osoba, która z jakiś przyczyn nie może wystartować w biegu, nie może 

oddać swojego numeru startowego innemu biegaczowi. 

• Udział w numerem startowym innym niż swoim grozi dyskwalifikacja. 
• Organizator nie pośredniczy w odsprzedaży, wydanych już wcześniej pakietów startowych. 

• W przypadku zgłoszenia przez biegacza rezygnacji ze startu, z jakiegokolwiek powodu, jego 

miejsce zostaje uwolnione i udostępnione w dalszym, publicznym procesie rejestracji. 

 
7. OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA, SPRAWY FINANSOWE 

 

Kolejność wpłat decyduje o nadaniu numeru startowego co jest równoznaczne z przyjęciem 
zgłoszenia zawodnika. 

• Opłata startowa do dnia 31.08.2022 r. wynosi 59 zł. 

https://www.e-gepard.eu/show-contest/1183
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• Opłata startowa do dnia 31.08.2022 r. dla mieszkańców Gminy Pińczów oraz kategorii 

młodzieżowych K-1, M-1  wynosi 39 zł. 

( Dla mieszkańców Gminy Pińczów oraz kategorii młodzieżowych K-1 oraz M-1 opłatę 

prosimy wpłacać indywidualnie na poniższe konto) Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska z 

dopiskiem: „ Mieszkaniec Gminy lub kategoria K-1, M-1” 
 

Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska 

Nr konta: 17850900022001000144010001 
 

z dopiskiem „opłata startowa" imię i nazwisko zawodnika. 
 

• Opłata w dniu biegu 17.09.2022 r. (gotówka w biurze zawodów) wynosi 100 zł 
• Opłaty za uczestników w kategorii K-1 oraz M-1 dokonuje rodzic lub opiekun prawny 

zawodnika, zobowiązując się jednocześnie do dostarczenia do dnia zawodów 
oświadczenia o zdolności osoby niepełnoletniej do udziału w biegu. 

 

• W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują pakiet startowy a w nim: 
pamiątkowy medal dla kończących bieg w limicie czasu, napój i posiłek regeneracyjny na 
mecie, numer startowy z chipami, agrafki do przypięcia numeru, , foldery promocyjne. 

 
• Koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator 

• Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi 

 
 

8. KLASYFIKACJA 
 

• Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja: młodzieżowa ( 15- 18 lat) i generalna 
(open) kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 

• Oraz w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 

 
 
 

KOBIETY 

 
K – 1 15 – 18 LAT 

K – 2 19 – 29 LAT 

K – 3 30 – 39 LAT 

K – 4 

K - 5 

40 – 49 LAT 

50 i więcej LAT 
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MĘŻCZYŹNI 

 
M – 1 15 – 18 LAT 

M – 2 19 – 29 LAT 

M – 3 30 – 39 LAT 

M – 4 40 – 49 LAT 

M – 5 50 – 59 LAT 

M – 6 60 – 69 LAT 
M – 7 powyżej 70 LAT 

 
 
 

 
DODATKOWA KATEGORIA: 

 
Mieszkaniec Gminy Pińczów 

 
KOBIETY: MIEJSCA 1-3 

MĘŻCZYŹNI: MIEJSCA 1-3 
 

 

9.  NAGRODY 
 

• Za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: puchary, nagrody finansowe w 

wysokości przedstawionej poniżej i ewentualne nagrody rzeczowe 

• Za miejsca I-III w klasyfikacji młodzieżowej puchary i ewentualne nagrody rzeczowe 

• Każdy uczestnik, który ukończy bieg w określonym regulaminem limicie czasu otrzymuje 

pamiątkowy medal 
 

 
OPEN KOBIET I OPEN MĘŻCZYZN: 

 
1. MIEJSCE I – 200 ZŁ 

2. MIEJSCE II– 150 ZŁ 

3. MIEJSCE III – 100 ZŁ 

4. W kategoriach wiekowych za miejsca I-III: puchary 

5. W kategoriach powiat pińczowski– puchary i ewentualne nagrody rzeczowe 

6. Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open kobiet i mężczyzn nie otrzymują nagrody po 

raz drugi w kategorii wiekowej. 
 

7. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie 
przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą 
wypłacane gotówką) w terminie 7 dni od daty zawodów. 
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10. WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH 
 

Wydawanie pakietów startowych odbywać będzie się dnia 16.09.2022 r. w godz.18:00 – 20.00 
oraz 17.09.2022 r. ( Sobota ) w godz. 7:30 - 11:00 w Biurze Zawodów w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 7. Pakiety startowe odbieramy osobiście. W przypadku 
odbioru pakietu przez inną osobę, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od osoby, której 
pakiet jest odbierany ( z numerami dowodów osobistych, którymi legitymują się obie osoby lub 
numerami innych dokumentów, stwierdzających tożsamość). 

 
11. PROGRAM ZAWODÓW 

 
1. 7:30 – 11:00 – praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych 

 
2. 14:00 – dekoracja zwycięzców biegu 

 

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami: 
 

a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO 
 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (OJ 119, 4.52016, 
p. 1-88) – RODO 

 
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 

23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej 
poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym 
zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach 
organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest: 

 
VITALMED Katarzyna Wojniak z siedzibą w Pińczowie, ul. 

Batalionów Chłopskich 6, 28-400 Pińczów 

Regon: 260655343, NIP: 6621749387 
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4. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza 
uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych. 

5. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach. 

6. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych, osobie której dane 
dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje 
prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w 
ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żądań 
i przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2. 

9. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi 
przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu. 

10. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych 
w sieci internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych 
podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas 
organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu, 
miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów). 

11. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające 
wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście 
startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w 
zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej 
komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów. 

12. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane 
osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób 
właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem 
podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami 
przetwarzanie i wykorzystanie danych. 

 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Uczestnicy biegu będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez 

Organizatora. 

2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską 

3. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, 

4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

5. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom. 

 
6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

7. Zawodnicy śmiecący w lesie zostaną zdyskwalifikowani. 

 
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, wiążąca i 

ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O ewentualnych zmianach w 

regulaminie Organizator poinformuje przed startem biegu. 

9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu, a nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator, 

jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. 


