
 

REGULAMIN                             
 

36. Biegu Barbórkowego o "Lampkę 

Górniczą"  
 

ORGANIZATOR: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin" 
TERMIN:  23 października 2022 r. niedziela, start godz. 1100 

MIEJSCE IMPREZY:  Obiekty Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o.                         

w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 28 b 

DYSTANS:           10 kilometrów ulicami Lubina, trasa nie posiada atestu PZLA 

 

ZGŁOSZENIA:  poprzez formularz internetowy dostępny na stronach 

internetowych:  www.rcslubin.pl i  www.super-sport.com.pl 
 

Obowiązuje limit uczestników Biegu Głównego  -  1500 osób (decyduje kolejność wpłat) 
 

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH oraz ZAPISY w przypadku wolnych miejsc: 21 i 22 października 2022 r.                                  

w godz.  od 1600 do 2000 lub w dniu biegu w godz. od 800 do 1000  w biurze zawodów znajdującym się w Hali RCS                                
(sala treningowa– wejście z tyłu hali) w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28B. 

 
- MIEJSCE STARTU: na drodze dojazdowej do Hali Widowiskowo – Sportowej,        
- META: w Hali Widowiskowo – Sportowej.         
Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.rcslubin.pl 

 
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny od przekroczenia linii startu (netto). Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety lub 
nie stawią sią na 10 km przed wskazanym limitem czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy. Zejście z trasy zawodnicy czynią na własną 
odpowiedzialność  i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany powyższych parametrów trasy ze względu na zalecenia instytucji 
publicznych lub bezpieczeństwo uczestników.  
 

WPISOWE:       - 50 zł (pięćdziesiąt złotych) pakiet startowy bez koszulki, 

- 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) pakiet startowy z pamiątkową koszulką (opcja możliwa do 10.10.2022r.) 

 
Opłatę startową należy uiścić wykonując kroki wskazane poniżej: 
– wejście na stronę Super-Sport (strona zapisów) > Bieg Barbórkowy, przejście do sekcji „Zapłać Opłatę Startową”, odnalezienie swojego 
nazwiska na liście, wybranie opcji „Zapłać Online – Dotpay”, postępowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na ekranie.  
Zawodnik ma 7 dni na wniesienie opłaty startowej - po tym terminie zostaje wykreślony z listy osób zapisanych i musi ponownie dokonać 
rejestracji. 
 

Uwaga: 
W przypadku płatności poprzez opcję przekazu pocztowego – druku wyświetlonego na ekranie nie należy modyfikować. Wprowadzanie w 
nim jakichkolwiek zmian skutkować będzie nieprawidłowym dokonaniem wpłaty i nie zostanie prawidłowo rozpoznane przez system 
płatności. Druk należy wydrukować lub dokładnie przepisać. Za wszelkie błędy z tytułu źle wykonanej transakcji przy tej metodzie wpłaty 
odpowiedzialność ponosi zawodnik.  Druk jednorazowej opłaty startowej nie może zostać wykorzystany  w celu dokonania opłaty dla kilku 
uczestników. Jeden druk wypełnia jeden zawodnik.   
Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia jego na inną osobę.   
W przypadku, gdy Państwa opłata wpisowa nie jest odnotowana w przeciągu 3 dni roboczych prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na 
adres: platnosci@super-sport.com.pl w celu wyjaśnienia statusu transakcji z operatorem Dotpay. 

 

 

KATEGORIE: 

- open mężczyzn 
- open kobiet 
- mężczyzn zatrudnionych w KGHM Polska Miedź S.A.  
- kobiet zatrudnionych w KGHM Polska Miedź S.A.  
- open zatrudnionych w O/ZG „Lubin" 
- open górników spoza KGHM Polska Miedź S.A. 
- mężczyźni wiek do 29 lat 
- mężczyźni wiek 30 – 39 lat 
- mężczyźni wiek 40 – 49 lat 
- mężczyźni wiek 50 - 59 lat 
- mężczyźni wiek powyżej 59 lat 
- kobiety wiek do 29 lat 
- kobiety  wiek 30 – 39  lata 
- kobiety  wiek 40 – 49  lata 

- kobiety  wiek 50 – 59  lata  
- kobiety wiek powyżej 59 lat 

http://www.rcslubin.pl/
http://www.super-sport.com.pl/
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NAGRODY:-   kategoria open mężczyzn – statuetki lub upominki okolicznościowe, koszulki pamiątkowe 36. Biegu 
Barbórkowego za dziesięć pierwszych miejsc, ponadto pierwszy zawodnik otrzyma "Lampkę Górniczą", 

-   kategoria open kobiet – statuetki lub upominki okolicznościowe, koszulki pamiątkowe 36. Biegu Barbórkowego za dziesięć  

 
    pierwszych miejsc, ponadto pierwsza zawodniczka otrzyma "Lampkę Górniczą", 
-   pozostałe kategorie: statuetki lub upominki okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. 
 

Poza w/w nagrodami organizatorzy ufundowali nagrody pieniężne j.n.: 
 

Kategoria: open mężczyzn    Kategoria open kobiet 
I miejsce  3 300 zł   I miejsce   3 300 zł 
II miejsce                 2 200 zł   II miejsce 2 200 zł 
III miejsce                 1 800 zł   III miejsce 1 800 zł 
IV miejsce        1 200 zł   IV miejsce 1 200 zł 
V miejsce                 1 000 zł   V miejsce 1 000 zł 
VI miejsce                    900 zł   VI miejsce    900 zł 
VII miejsce     800 zł                                  VII miejsce     800 zł 

VIII miejsce    700 zł                                  VIII miejsce    700 zł 
IX miejsce                    600 zł                                  IX miejsce    600 zł 
X miejsce                    500 zł                                  X miejsce    500 zł  

 

Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Główny otrzyma pamiątkowy medal.  

 

UWAGA:  
- zwycięzcy w kategoriach open otrzymują nagrody pieniężne w kwotach netto, 

- nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane pisemnie przez 

Uczestnika osobiste konto bankowe.  W przypadku obcokrajowców warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest 

wypełnienie formularza z danymi identyfikacyjnymi niezbędnymi do wypełnienia deklaracji podatkowej.  
-  zwycięzcy w kategoriach open nie otrzymują nagród w innych kategoriach,  

- zawodnicy zatrudnieni w KGHM Polska Miedź S.A. (Centrala i Oddziały KGHM),  O/ZG „Lubin" i firmach  górniczych spoza 
KGHM przy zgłoszeniu się  do biegu deklarują udział w danej kategorii i będą nagradzani tylko w tych kategoriach. Warunkiem  
zakwalifikowania zawodników do określonej kategorii jest okazanie dokumentu potwierdzającego miejsce zatrudnienia, może to 
nastąpić w chwili odbioru numeru startowego. 

   - zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują nagrody pod warunkiem, że nie otrzymali nagród w innych 
kategoriach. 

 

INNE: 
-  bieg odbędzie się bez względu na pogodę i przy ograniczonym ruchu ulicznym, 
-  pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym z użyciem chipów bez pobierania kaucji, 

-  klasyfikacja Uczestnika odbywa się wg czasu netto.    
-  wyniki zostaną opublikowane na stronach: www.rcslubin.pl i www.super-sport.com.pl,  
-  zawodnicy uczestniczą w biegu na swoją odpowiedzialność, 
-  zawodnicy winni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisane własnoręcznie 

oświadczenie o zdolności do udziału w biegu, 
-  zawodnicy powinni posiadać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek, 
-  zawodnicy są zobowiązani umieścić numer startowy z przodu koszulki, mniej więcej na wysokości klatki piersiowej, 
-  osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i za jego start ponosi pełną odpowiedzialność,  

- zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu i zapoznaniem się z informacją                                          
o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Biegu Barbórkowego obowiązuje niniejszy Regulamin. 
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu pod groźbą kary dyskwalifikacji. 

a) przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą 
usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach                     
i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. 

b) zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani. 
3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 
4. KGHM Polska Miedź S.A. i RCS Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na 

potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych 
ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych  
przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez KGHM Polska Miedź S.A. i RCS Sp. z o.o.  poprzez 
umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach 
prasowych, telewizyjnych, w materiałach i mediach korporacyjnych (np. Curier, KGHM.TV) i mediach społecznościowych 

należących do KGHM oraz RCS Sp. z o.o. na potrzeby promocyjno – reklamowe.  
5. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.  
6. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje dla zawodników. 
7. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy.  
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do Regulaminu. 
10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

11. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

http://www.rcslubin.pl/
http://www.super-sport.com.pl/


 

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE  

związane z ewentualnie obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2)*  
 

W związku z możliwością wprowadzenia obostrzeń sanitarnych, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych zmian w niniejszym regulaminie, nawet po rozpoczęciu zapisów, jeśli 

takie zmiany będą uzasadnione.  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

 zmiany daty biegu 

 zmiany godziny biegu 

 wprowadzenia podziału biegu na tury i/lub fale startowe 

 zmiany trasy biegu (w tym rozegrania biegu na pętli) 

 wprowadzenia limitu uczestników 

 wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury 
ciała przy wejściu na teren imprezy, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku 
objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa, itp.) 

 zmiany liczby i zaopatrzenia punktów odświeżania / odżywiania 

 podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle 
obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze 

2. Każdy z uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących wytycznych wprowadzonych w związku  
z pandemią koronawirusa Covid -19.  
 wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www. rcslubin.pl 

3. W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii opłaty startowe zostaną zwrócone.  
4. O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), organizator będzie informował na bieżąco na stronie 

internetowej www.rcslubin.pl i  www.super-sport.com.pl. O kluczowych zmianach dotyczących ew. możliwości udziału                           
w biegu, organizator poinformuje poszczególnych uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS. 

5. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, organizator ogłosi 
zasady przydzielania miejsc w biegu. Przy ustalaniu zasad, organizator może kierować się takimi przesłankami jak: wybrana 
ścieżka rejestracji, potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie) oraz kolejność zgłoszeń. Organizator może 
również zdecydować o przeprowadzeniu losowania. 

6. W przypadku zmiany terminu biegu lub ograniczenia liczby uczestników skutkującym brakiem możliwości udziału w biegu 
uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została 
wniesiona (w przypadku przenoszenia opłaty z innego biegu lub innego uczestnika – środki pozostają do wykorzystania na 
inny bieg w przyszłości). Za zmianę terminu nie uważa się rozegranie biegu w kilku turach – o ile część z nich zostanie 
przeprowadzona  w pierwotnie planowanym dniu. Inne zmiany organizacyjne nie są podstawą do ubiegania się o zwrot opłaty 
startowej 

        
INFORMACJE 

 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Lubin" tel. 76-7482-457, 76-7482-236, 76-7482-626 

 RCS Sp. z o.o. Lubin tel. 76-846-08-28, 76-756-11-03, -04 
 

36. Biegowi Barbórkowemu o "Lampkę Górniczą" towarzyszyć będzie występ Zakładowej Orkiestry 

Górniczej  O/ZG „Lubin"  
Miejsce występu: Stadion RCS Sp. z o.o.  w Lubinie ul. Odrodzenia 28 b      

 

 

 

Zapraszamy do udziału 
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Załącznik  

do Regulaminu 36. Biegu Barbórkowego o „Lampkę Górniczą" 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informujemy Panią/Pana, że: 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28 b, 

59-300 Lubin. Kontakt: tel. Kontakt: tel. 76/846 08 28, 76/846 08 32; e-mail: biuro@rcslubin.pl 

2. Inspektor ochrony danych 
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):  

e-mail: iodo@amt24.biz 

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji Umowy, której Pan/Pani jesteś stroną, tj. umożliwienia udziału 

w Biegu oraz wykonania niezbędnych do tego czynności.  

 

4. Rodzaj danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa klubu sportowego/miejscowość,                             

nr telefonu, adres mailowy. W przypadku wygranych nagród pieniężnych dodatkowo: nr konta bankowego oraz dane niezbędne 

do rozliczeń podatkowych. 

 

5. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje. 

Podanie Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne, z tym że ich niepodanie będzie skutkować 

brakiem możliwości uczestniczenia w Biegu. 

 

6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz  

w szczególności przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń (3 lata).  

 

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych. 

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane, urzędom i organom państwowym realizujacym uprawnienia wg obowiązujących 

przepisów prawa, oraz podmiotom współpracującym z Administratorem / RCS przy organizacji Biegu, w tym KGHM Polska 
Miedź S.A. 

 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie 

przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu określonego w pkt 3, 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-913 Warszawa. 
 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

10. Przekazywanie danych poza EOG. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
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