
Regulamin 

„II Bieg z Patriotycznym Sercem” 
 

 

I. Cel 

 

1. Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu. 

2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

3. Promocja terenów Gminy Wicko. 

4. Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną. 

5. Uświetnienie obchodów Narodowego Święta Niepodległości 

 

II. Organizatorzy 

 

1. Wójt Gminy Wicko 

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku 

3. Dyrektor biegu: Rafał Skibiński, e-mail: gokis@wicko.pl 

 
 

III. Miejsce, termin, biuro, parking biegu 

 

1. Charbrowo (gmina Wicko, powiat lęborski), 13.11.2022r. (niedziela), godz. 11.00. 

2. Trasa zgodna z mapką załączoną do regulaminu biegu. Bieg będzie odbywał się na 

terenach osiedla domów jednorodzinnych w Charbrowie oraz na stadionie w 

Charbrowie. 

3. Biuro zawodów – czynne w godzinach od 9.00 do 10.45 

4. Adres biura zawodów, startu i mety biegu: stadion sportowy w Charbrowie, ul. Łebska 4. 

5. Parkować można na parkingu znajdującym się w pobliżu kościoła (naprzeciwko boiska w 

Charbrowie, gdzie będzie znajdował się start/meta oraz biuro zawodów). 

 

IV. Trasa biegu głównego 

 

1. Dystans biegu to 5 km (+-50m), 1 małe okrążenia na stadionie + 2 okrążenia duże- osiedle 
Charbrowo + stadion. Bieg organizowany jest w ramach Grand Prix Gminy Wicko 2022r. 

2. Na trasie umiejscowiony będzie punkt z wodą (na każdym okrążeniu). 

Trasa jest urozmaicona pod względem nachylenia, prowadzi przez osiedle domów 

jednorodzinnych, podłoże twarde (asfalt, kostka) oraz po bieżni (mączka) na 

stadionie w Charbrowie.  

3. Limit czasu na pokonanie trasy 5 km wynosi 50 minut. 

4. Trasa biegu zostanie zabezpieczona przez służby Straży Pożarnej i wolontariuszy. 

 

V. Klasyfikacja 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn na 5 km - miejsca I – V 

K1 (15-29 lat) 

K2 (30-39lat) 

K3 (40-49lat) 

K4 (50 i więcej) 



M1 (15-29 lat) 

M2 (30-39lat) 

M3 (40-49lat) 

M4 (50 i więcej) 

 

W ramach „II Biegu z Patriotycznym Sercem” wyróżnimy pamiątkowym pucharem najstarszą i 

najstarszego uczestnika zawodów. 

Dodatkowo wyróżnimy najładniejszy „patriotyczny” strój startowy (puchar + upominek). 

 

Organizator przewiduje również nagrody dla najszybszego uczestnika i uczestniczki z Gminy 

Wicko. 

 

VI. Pomiar czasu 

 

Pomiar czasu i ustalenie kolejności za pomocą systemu chipów przywiązywanych do obuwia. 

Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów. 

Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. 

 

VII. Nagrody i świadczenia dla zawodników 

 

Miejsca I-V w kategorii open kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe lub bony o wartości: 

I miejsce - 300 zł, II miejsce - 200 zł, III miejsce - 150 zł, IV miejsce - 100zł, V miejsce – 

100zł oraz puchary. 

Miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn – pamiątkowe 

puchary. 

Nagrody nie dublują się. 

Dla wszystkich zawodników na mecie organizator zapewnia pamiątkowy medal oraz posiłek 

regeneracyjny. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych upominków dla wszystkich 

zawodników (np. losowanie nagród i/lub dodatek do pakietu startowego)- informacja będzie 

podana w osobnym komunikacie na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku 

(Facebook). 

 

VIII. Zgłoszenia dobiegu 

 

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie (elektronicznezapisy.pl), poprzez wypełnienie 

odpowiedniego formularza do dnia 09.11.2022r. oraz w dniu zawodów tj. 13.11.2022r. w 

godz. 9.00-10.45 

Osoby zapisane, ale nieopłacone do dnia 09.11.2022r., nie mają zapewnionego udziału w 

biegu. W pierwszej kolejności liczą się opłaty startowe, a w dniu zawodów kolejność 

zapisów.  

 

Limit uczestników biegu zostanie podany na stronie elektronicznezapisy.pl i może on ulec 

zmianie w zależności od zainteresowania biegiem. 

 

IX. Sprawy finansowe 

 

Opłata startowa wynosi: 

- 50,-PLN dla osób, które dokonają opłaty do 09.11.2022r.(decyduje data wpływu) 

- 50,-PLN dla osób, które dokonają opłaty w dniu zawodów. 

- 40,-PLN dla mieszkańców Gminy Wicko 

 

 



 

Opłat prosimy dokonywać z dopiskiem: 

 „II Bieg z Patriotycznym Sercem + imię i nazwisko” na rachunek bankowy: 

Zjednoczony Bank Spółdzielczy w Łebie 

76 9324 0008 0000 0286 2000 0010 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Wicku ul. Parkowa 2, 84 – 352 Wicko 

 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej 

opłaty na innego uczestnika. 

 

Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym 

blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy 

wpisać "Opłata grupowa" oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu. 

X. Uczestnictwo 

 

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów wraz z 

dowodem osobistym. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 15-ty rok 

życia, do dnia 13.11.2022r. 

Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów 

na udział w biegu (zgodnie z załącznikiem do regulaminu) oraz zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych pod postacią wizerunku oraz oświadczenie, że zawodnik startuje na swoją 

odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do 

udziału w biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i 

zobowiązany jest do jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z 

akceptacją regulaminu biegu i stanowi zawarcie umowy. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy. 

2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim 

współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie 

ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach. 

3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. 

4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie 

wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom 

trzecim. 

5. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 

organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami. 

6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż w razie kolizji lub wypadku 

nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. 

7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń 

służb porządkowych oraz warunków regulaminu. 

8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w 

zawodach sportowych. 

9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem 

w internecie oraz biuletynie informacyjnym Gminy Wicko. 

10. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz 

zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy oraz

 podanie właściwych danych przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 
12. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. 

13. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.



14. Nagrody nieodebrane przez uczestników danego biegu po 7 dniach zostają przekazane na 

inne cele. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu 

oraz jego interpretacji. 

16. Zawodnicy, którzy zostali kiedykolwiek przyłapani na dopingu nie mogą wziąć udziału w 

biegu w ramach Grand Prix Gminy Wicko 2022r. 

17. Zobowiązuje się zawodników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa jak również 

dbania o porządek w miejscu organizacji biegu. 

18. W przypadku wystąpienia „siły wyższej” organizator zastrzega sobie prawo do  

odwołania biegu (w takim przypadku zobowiązany jest do zwrotu opłaty startowej). 

19. W przypadku osób decydujących się na zapisy w dniu imprezy Organizator zwraca 

się z prośbą o wcześniejsze przybycie do biura zawodów. Osoby, które nie zdążą się 

zarejestrować w godzinach pracy biura zawodów mogą zostać nieujęte na liście 

startowej. 

20. Osoba do kontaktu ze strony Organizatora – Łukasz Mielewczyk – tel.723-896-482 

 
 

XII. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek  Kultury  i  Sport  w  Wicku,  

ul. Parkowa 2, 84-352 Wicko, NIP8411701346. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych korzystając z adresu 

pukaczewski@hotmail.com lub pisemnie na adres administratora. 

2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres 

niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru 

nagród. 

3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane  zgodnie  z  warunkami  określonymi  

w rozporządzeniu 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 (dalej: RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 

RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem 

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5. Odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów lub podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, np. w zakresie pomiaru czasu. 

6. Pani/Pana dane będą przez nas przechowywane do upływu okresu przedawnienia 

wszelkich roszczeń z w i ą z a n y c h   z  o r g a n i z o w a n y m  b i e g i e m , tj .  5   l a t   

o  d z a k o ń c z e n i a   u d z i a ł u   w   b i e g u .

mailto:pukaczewski@hotmail.com


Usunięcie wizerunku uczestników Biegu nastąpi w analogicznym czasie ja ww lub 

niezwłocznie po wycofaniu przez Panią/Pana zgody. 

7. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – 

realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie 

umowy), a w zakresie wizerunku uczestnika podstawą przetwarzania danych dobrowolna, 

jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą, o czym mówi art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO. 

8. Uczestnikom przysługują, na zasadach art. 15 – 22 RODO, prawa do: a) dostępu do 

danych, sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania 

danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w 

dowolnym momencie, bez wpływu na udział w przedsięwzięciu. Realizacja uprawnień, o 

których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań 

przesłane na adres Administratora 

9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

10. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia   

i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób,  

w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo 

opublikować  imię  i   nazwisko   uczestnika   wraz   z   jego   datą  urodzenia,   nazwą   klubu 

i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów 

publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegów. 

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie uniemożliwi 

udział w biegu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, a brak 

zgody nie wpływa na warunki uczestnictwa.



Załącznik do regulaminu II Biegu z Patriotycznym Sercem 

 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ 
 

NA UDZIAŁ NIEPEŁNOLETNIEGO W BIEGU 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

/imię i nazwisko rodzica /opiekuna/ 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

/adres/ 

 

 

…………………………………… 
 

/telefon/ 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ............................................................................... 
 

w II Biegu z Patriotycznym Sercem, który odbędzie się w dniu 13.11.2022r. o godz. 11:00 
 

Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa 

mojego dziecka w w/w biegu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem biegu i wyrażam/nie wyrażam* zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie 

końcowym. 

 

 

 

 
.................................................. ......................................................... 

 

/data/ /podpis rodziców /opiekunów 

 

 

*Skreślić niepotrzebne 


