
REGULAMIN  

IV BIEGU NIEPODLEGŁOSCI

ORGANIZOWANEGO  Z OKAZJI 101 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ 

    1918-2019

DYSTANS  5500 m – 11 LISTOPADA 2019 NIEDŹWIEDŹ

 

I. IDEA PROJEKTU BIEGOWEGO  

 Celem IV Biegu Niepodległości jest uczczenie 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę   Bieg  łączy  promowanie  aktywności  fizycznej  z  poznaniem  historii  Polski  oraz
popularyzacją postawy patriotycznej wśród społeczeństwa.

II. TERMIN  

11 listopada 2019 roku , godzina 11:30, dystans 5500 m

III. MIEJSCE  

 START – META PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIEDŹWIEDŹIU  . Bieg odbędzie się
na nawierzchni asfaltowej, szutrowej,  gruntowej.  

IV. ORGANIZATOR LOKALNY  

Organizator: Urząd Gminy w Kobylance, GZS „Znicz” Niedźwiedź, CKiR w Kobylance

V.  ZAPISY  

on-line do 08.11.2019r., do  godziny 24:00 (lub do wyczerpania pakietów startowych) przez
formularz zgłoszeniowy dostępny na http://biegnijmy.pl/zapisy/, 
link do zapisów, http://biegnijmy.pl/iv-bieg-niepodleglosci-niedzwiedz-2019
 na stronie www.kobylanka.pl     oraz w dniach odbioru pakietów startowych: 10.11.2019 w 
godzinach 15-17  w biurze zawodów  (jeżeli będą wolne miejsca startowe), przewidywana 
ilość uczestników -101 zawodników 

VI. OPŁATA STARTOWA  

- BRAK OPŁATY STARTOWEJ 

VII.  BIURO ZAWODÓW 

Niedźwiedź świetlica wiejska 

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.  

2. Nie ma pomiaru czasu w biegu.  

http://www.kobylanka.pl/
http://biegnijmy.pl/iv-bieg-niepodleglosci-niedzwiedz-2019
http://biegnijmy.pl/zapisy/


3. Wszyscy  zawodnicy  startujący  w  biegu  muszą  zostać  zweryfikowani  (z  dowodem
tożsamości  ze  zdjęciem)  w  biurze  zawodów.  Kobylanka.  Podczas  weryfikacji  zostanie
przekazany  numer  startowy,  za  który  odpowiada  zawodnik  (od  momentu  odebrania  z
biura).  

4. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo
w biegu.

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do
koszulek sportowych na klatce piersiowej.  

7. Uczestnik  biegu  pokonuje  trasę  długości   5500  m.  Organizator  dopuszcza  do  startu  na
dystansie uczestników chodu z kijami Nordic Walking.  

8. Uczestnikiem biegu może być osoba nieletnia  poniżej 16 roku życia,  po podpisaniu przez
rodzica zgody na udział dziecka w biegu, oświadczenie zgody podpisać należy przy odbiorze
pakietu startowego. 

9. Organizator przewiduje bieg  w  dwóch kategoriach wiekowych :

I  kategoria  do lat 16 – dystans biegu 700m ;

II kategoria dzieci od 16 roku życia i dorośli   - dystans biegu 5500m ;

IX  NAGRODY I KLASYFIKACJA 

 Bieg  na 5500 m , liczba startujących 101 osób. Bieg na 5500 m jest biegiem rekreacyjnym
bez  klasyfikacji.  Osoba  zarejestrowana  i  zweryfikowana  przed  biegiem  otrzyma   pakiet
startowy. 101 startujących po ukończeniu biegu, otrzyma odlewany medal okolicznościowy. 

X. TRASA  

1. START i META znajduje się w Niedźwiedziu. 

2. Plan trasy znajduje się w biurze zawodów, trasa będzie oznaczona strzałkami oraz taśmą.

XI. UBEZPIECZENIE  

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.  

2. Organizator  nie  zapewnia  uczestnikom  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych
wypadków.  

XII.  KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA  DANYCH

OSOBOWYCH  

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, sprost.: Dz. Urz. UE
L 127 z 23.05.2018 r., s. 2 ) dalej RODO informuję, iż:



1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Kobylance z siedzibą przy ul.
Szkolnej 12, 73-108 Kobylanka (e-mail: ug@kobylanka.pl, tel: 91 561 03 10) prowadzący
działalność zgodnie ze swym statutem.

2. Z  inspektorem  ochrony  danych  Urzędu  Gminy  w  Kobylance  można  skontaktować  się
poprzez adres e-mail: iod@data.pl lub pod telefonem 503677713;

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, określenia płci, daty urodzenia, miejscowości
zamieszkania,  adresu  e-mail,  stanu  zdrowia,  zostały  pozyskane  bezpośrednio  od  osoby
której dotyczą lub od opiekuna prawnego (rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę
nad małoletnim.

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji biegu na podstawie: dla
danych zwykłych z art. 6 ust 1 pkt a) f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 ust.
2 pkt a) j),  przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest
obowiązek wynikający z przeprowadzenia  imprezy,  wyłonienia zwycięzcy i  przyznania,
wydania oraz odbioru nagrody.

5. Odbiorcą danych osobowych będą współorganizatorzy:  GZS „Znicz” Niedźwiedź, CKiR
w Kobylance .

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia biegu, a po tym
czasie  przechowywane  przez  okres  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich i  dzieci,  prawo do
żądania  poprawienia,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  tych  danych,  w
przypadkach określonych w RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem.

9. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

10. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana
do  ich  podania,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  niemożność
zakwalifikowania uczestnika do udziału w biegu.

12. Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym również  w
formie profilowania.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

mailto:iod@data.pl


1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.  

2. Należy  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  przepisów  ruchu
drogowego  oraz ochrony przyrody,   jak również dbać o porządek w miejscu Zawodów.  

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora biegu.  

4. Protesty  dotyczące  imprezy  można  wnieść  pisemnie  na  miejscu  do  Biura  Zawodów
lub w siedzibie Organizatora.  

5. Organizator rości sobie prawo do zmian w Regulaminie 


