
Regulamin 
III BIEG FORSYCJI 
+ OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W BIEGU 
 
DYSTANS - ok. 5 km biegacze, 2,5 km nordic walking 
START –12 maja 2019 r., godz. 16.00, Park Chrobrego. 
 
ZAPISY: 

 www.biegnijmy.pl/zapisy 

 w dniu biegu w godz. 14:30-15:45, Rynek Staromiejski - namiot OSIR 

I. CEL 
- działania prorodzinne i wspierające rodzinny wypoczynek i sport 
- popularyzacja biegania 
- promocja miasta Stargard 
 
II. ORGANIZATOR 
- OSIR Stargard Sp. z o.o. 
- Urząd Miejski w Stargardzie 
- Stowarzyszenie „Stargard. Ja się nie ścigam” 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 
Bieg odbędzie się w dniu 12 maja 2019 r. (niedziela) o godz. 16.00. 
Trasa: Park Chrobrego w Stargardzie. 
 
IV. TRASA 
Biegacze: dystans 5 km (2 pętle) 
Nordic walking: dystans 2,5 km (1 pętla) 
Profil trasy zostanie opublikowany w odrębnym komunikacie.  
 
V. UCZESTNICTWO 
1. W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 15. rok życia. Osoby niepełnoletnie 
będą dopuszczone do udziału w biegu tylko za pisemną zgodą rodzica (lub opiekuna prawnego), 
którego obecność w czasie zawodów jest konieczna. 
2. Każdy zawodnik podpisuję listę startową, która zawiera w swej treści oświadczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach biegowych i starcie na własną 
odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica (lub opiekuna 
prawnego). 
3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 
 
VI. ZGŁOSZENIA 
Poprzez stronę internetową: www.biegnijmy.pl/zapisy  
Zapisy będą również prowadzone w dniu biegu, tj. 12 maja 2019 roku w godzinach 14.30-15.45 na 
Rynku Staromiejskim (namiot OSIR), jeśli limit 200 osób nie zostanie wcześniej wyczerpany. 
Limit uczestników: 200 osób (biegacze + nordic walking). 
Udział w biegu jest bezpłatny. 
Wszelkie pytania dotyczące zapisów prosimy kierować mailowo: 
- sport@osir.stargard.pl 
- stargardjasieniescigam@gmail.com 

http://www.biegnijmy.pl/zapisy


VII. PAKIET STARTOWY 
- numer startowy 
- medal po ukończeniu biegu - dla pierwszych 200 osób 
- poczęstunek po biegu 
 
VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 
Klasyfikacja generalna: 
- kobiety i mężczyźni biegacze – miejsca I-III puchary 
- kobiety i mężczyźni nordic walking – miejsca I-III puchary 
Wręczenie nagród nastąpi około godz. 17.00 na scenie na Rynku Staromiejskim. 
 
IX. POSTANOWIENIA KONCOWE 
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników. 
3. Podpisanie listy startowej przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
4. Podczas biegu będzie prowadzony pomiar czasu. 
5. Za rzeczy zaginione i pozostawione podczas imprezy organizator nie odpowiada. 
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
8. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub 
szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną 
odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub 
zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszego 
regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub 
jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 
 
X. DANE OSOBOWE 
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z 
siedzibą pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w 
Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 
0000359707, posiadający NIP 8542367178, REGON 320765396. 
2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. jest Łukasz 
Rozesłański, posiadający e-mail: rodo@osir.stargard.pl 
3. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia III Biegu Forsycji, na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a  RODO. 
4. Odbiorcami danych osobowych będą nasi partnerzy, z którymi mamy podpisane umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, współpracujący z nami przy wykonywaniu naszych 
zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmioty świadczące nam 
pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz inne podmioty działające na 
nasze zlecenie, a świadczące nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i 
wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych, jak również podmioty, które wskażą 
podstawę prawną i interes prawny. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3 
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, 
prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/a 
dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 



momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem). 
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w ww. biegu                           
i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie. 



 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W BIEGU 
 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
telefon kontaktowy (opcjonalnie)…………………………………………………………………………………………… 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………..………. 
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej, data urodzenia, adres zamieszkania) 
 

w III Biegu Forsycji w dniu 12 maja 2019 roku. 
 
Ja ……………………………......................................................................... (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 
wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej 
……………………….…………….……………………………………………………….……… (imię i nazwisko) w III Biegu Forsycji. Jednocześnie 
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami uczestnictwa określonymi w regulaminie biegu, akceptuję jego 
postanowienia oraz oświadczam, że formularz zgłoszeniowy został wypełniony kompletnie i zgodnie z prawdą, a dane w nim 
zawarte nie zawierają błędów. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać wszelkich zarządzeń służb porządkowych 
oraz warunków regulaminu biegu.  
 
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej i nie są mi znane żadne 
powody o charakterze zdrowotnym wykluczające dziecko z udziału w biegu, co potwierdzam zaświadczeniem lekarskim 
bądź własnoręcznym podpisem. Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 
sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 
charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, 
czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu biegu oznacza, że rozważyłem/am i oceniłem/am zakres i 
charakter ryzyka wiążącego się z udziałem dziecka w biegu. Wyrażam zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy 
medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel 
medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. 
 
Organizator (OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie), wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe, kontuzje 
lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 
Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub 
praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego 
od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z biegiem. Organizator nie zapewnia 
ubezpieczenia NNW uczestnikom biegu. 

 
Przetwarzanie danych 

 
Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Twojego dziecka/podopiecznego przez: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o., reprezentowanym przez: Prezes Zarządu – Grzegorz Chudzik, 
w celu rozpowszechniania jego wizerunku tj. publicznego udostępnienia za pomocą dowolnego medium zdjęć z zawodów 
pod nazwą: III Bieg Forsycji, organizowanych przez ww. administratora? 
 
ZAZNACZ  WYBÓR:  TAK  NIE 
 
Informacja o prawie cofnięcia zgody 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może zostać cofnięta 
przez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@osir.stargard.pl albo złożenie na piśmie w siedzibie Administratora. 
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 
przed jej wycofaniem. 
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym. 
 
 

Stargard, dnia  ................................................................................................. 



(data oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


