
REGULAMIN

I. CEL:

- krzewienie zwyczajów i kultury chrześcijańskiej,
- działania prorodzinne i wspierające rodzinny wypoczynek i sport,
- popularyzacja biegania,
- promocja miasta Stargard,
- promocja Powiatu Stargardzkiego.

II. ORGANIZATOR

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata

III. DYREKTOR BIEGU: 

proboszcz ks. Krzysztof Antoń TChr

V. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się w dniu 13 kwietnia  2020 r. (poniedziałek), wytyczony jest ulicami 
Stargardu o nawierzchni asfaltowej.
Start – ul. Nowakowskiego (kościół p. w. Chrystusa Króla Wszechświata), godz. 14.00

VI. TRASA:

Dystans ok. 10 km- biegacze (3 pętle), 6 km- nordic-walking (2 pętle)
Przebieg trasy: 
Start – ul. Nowakowskiego (parking przy kościele p.w. Chrystusa Króla Wszechświata),
ul.  Niewiadomskiego,  ul.  Wieniawskiego,  ul.  Cieplna,  ul.  Przemysłowa,  
ul. Skandynawska, ul. Hanzeatycka, ul. Stralsudzka, ul. Nasienna
Meta - ul. Nowakowskiego (parking przy kościele p.w. Chrystusa Króla Wszechświata),



VII. KLASYFIKACJA

Klasyfikacje będą prowadzone w następujących kategoriach:
            -        biegacze,
            -        nordic walking.

W każdej kategorii wyróżniono podkategorie:
           -        kobiety,
           -        mężczyźni.

Przewiduje się również nagrodzenie najszybszej rodziny. Będziemy brać pod uwagę 
najlepsze czasy min. 3 osób z danej rodziny. 
Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii rodzina, należy w zgłoszeniu zaznaczyć 
odpowiednią rubrykę. 

VIII. NAGRODY

- KLASYFIKACJA GENERALNA OPEN:
- kobiety i mężczyźni biegacze – miejsca I-III puchary
- kobiety i mężczyźni nordic- walking– miejsca I - III puchary
Pośród uczestników biegi zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.

START/META

WODA



IX. UCZESTNICTWO

1. W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 16 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. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w
celu promocji biegu oraz dokumentowania zawodów,

4. Każdy  zawodnik  ma  obowiązek  zapoznać  się  z  Regulaminem  Biegu  i
zobowiązany jest do jego przestrzegania.

X. ZGŁOSZENIA I SPRAWY FINANSOWE

Zapisy prowadzone będą przez stronę internetową http://biegnijmy.pl/zapisy
od 01 lutego 2020 roku do 8 kwietnia 2020 roku.
Zapisać będzie się można również w dniu zawodów, w godzinach 11.00 – 13.00,
Wpisowe: 30 zł płatne w biurze zawodów.
Wszyscy uczestnicy otrzymają słodki poczęstunek, wodę i napoje izotoniczne na 
trasie, jak również na mecie.

XI. PAKIET STARTOWY:

- numer startowy
- medal po ukończeniu biegu dla pierwszych 250 osób

XII. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

- godz. 15.30 - uroczysta dekoracja zwycięzców (w kościele pod wezwaniem 
Chrystusa Króla Wszechświata),
- godz. 18.00 – Msza święta wspólna dla biegaczy i kibiców (w kościele pod 
wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

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,

http://biegnijmy.pl/zapisy/?kat=zapisy&plik=zapisy


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.

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679z dnia 27 kwietnia 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 osobowych) informuję, iż:

1) Administratorem  danych  wskazanych  w  zgodzie  na  przetwarzanie
danych osobowych wyrażonej  poniżej  jest  Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w.  Chrystusa Króla Wszechświata,  siedzibą w Stargardzie  przy  ulicy
Nowakowskiego 2,

2) informacji w przedmiocie Państwa danych osobowych można uzyskać
za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem
kay@poczta.onet.pl,

3) celem zbierania danych jest organizacja V Biegu do Pustego Grobu,
4) przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  danych  oraz  ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania  przetwarzania,  jak  również  prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

5) podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  organizacji
imprezy.  W  przypadku  niepodania  danych  nie  będzie  możliwe
uczestnictwo w imprezie,

6) dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu
podmiotom  trzecim  w  zakresie  niezbędnym  w  celu  właściwej
organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym
w szczególności firmie realizującej zapisy na imprezę,

7) odbiorcami  danych  mogą  być  również  instytucje  upoważnione  do
tego z mocy prawa,

8) dane  udostępniane  przez  Panią/Pana  nie  będą  podlegały
profilowaniu,

mailto:kay@poczta.onet.pl


9) Administrator  danych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

10) Dane osobowe będą przechowywyane przez 3 lata w celu udziału w
wydarzeniu, a winnychcelach do momentu wygaśnięcia statutowego.


