
ORLA PIĘ(Ś)Ć – 4/2021 - REGULAMIN

ORLA PIĘ(Ś)Ć - bieg zorganizowany przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Orzeł Świeszyno na 
dystansie 5 km (dla dorosłych), 2 km (dla młodzieży) oraz 1 km i 0,5 km (dla dzieci) , a także spacer 
nordic walking na dystansie 5 km.

Start biegu - 21.11.2021 r.:

- ok. godz. 11.30 – dzieci w wieku 2-4 lat (200 m)

- ok. godz. 11.35 – dzieci w wieku 5-8 lat (500 m)

- ok. godz. 11.40 – dzieci w wieku 9-12 lat (1000 m)

- ok. godz. 11.50 – młodzież w wieku 13-17 lat (2 km)

- ok. godz. 11.50 - nordic walking (5 km)

- ok. godz. 12.00 – dorośli – bieg (5 km)

Biuro zawodów czynne w godz 9.00-11.20.

Zbiórka dzieci - o godz. 11.20.

Dekoracja najlepszych:

- ok. 12:45

ZAPISY:

- ELEKTRONICZNIE - DO DNIA 19.11.2021 (poprzez stronę www.biegnijmy.pl)

dzieci, młodzież - 20 zł,

dorośli (od 18 roku życia) - 30 zł

- zapis lub zapłata na placu tuż przed zawodami:

dzieci, młodzież - 25 zł,

dorośli (od 18 roku życia) - 35 zł

- po zarejestrowaniu się na stronie www.biegnijmy.pl należy dokonać wpłaty na konto 
Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego Orzeł Świeszyno:

PEKAO S.A. 65124014281111001062714643

Z dopiskiem: „ORLA PIĘ(Ś)Ć 2021-4 – imię i nazwisko”

- wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ani nie można jej przenosić na innego zawodnika.

Dla trójki najlepszych, w każdej z powyższych kategorii OPEN (Kobiet i Mężczyzn), czekają puchary.

Każdy uczestnik tej rywalizacji otrzyma metalowy medal, przygotowany specjalnie na te biegi.

http://www.biegnijmy.pl/


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Organizator:

STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURALNE ORZEŁ ŚWIESZYNO

KLUB SPORTOWY DZIKI KOSZALIN

Partnerzy imprezy:

Karolina Sadowska - Agencja Reklamowa HAFTKOM s.c. 

Michał Kułaga - MK FOTO - Fotografia sportowa

morska_10 - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Joanna Tarnowska - SmartieCo - Profesjonalne Korepetycje

Artur Rutkowski - Runking - Ranking Biegaczy z Regionu (runking.info)

Dawid Marcinkowski - Cloud Art - Agencja Reklamowa

Lasy Państwowe – Madleśnictwo Manowo

Zenek Bednarek - Zakład Ogólnobudowlany Prima

Zbyszek Szaliłow - Ze-Trans Transport

UWAGA!

Wprowadzanie psów na teren imprezy wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania 
psa w momencie rozdrażnienia.

WYDARZENIE "ORLA PIĘ(Ś)Ć - 2021/4" PODCZAS PANDEMII COVID-19

1. Akceptując Regulamin i biorąc udział w wydarzeniu uczestnik oświadcza, że na dzień rejestracji w 
biurze zawodów:

- nie miał/miała kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.

- jego stan zdrowia nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, 
alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu.

- będzie przestrzegał/a wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas wydarzenia.

2. Jednocześnie uczestnik oświadcza, iż jest świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 
uczestnictwo w Wydarzeniu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

3. Uczestnik oświadcza, iż jestem świadomy ryzyka, na jakie jest narażone jego zdrowie:



− mimo wdrożonych wszelkich środków ochronnych uczestnik zdaje sobie sprawę, że w czasie 
wydarzenia może dojść do zakażenia COVID-19,

− w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w czasie wydarzenia uczestnik zdaje sobie 
sprawę, iż zarówno jego rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową 
kwarantannę.

4. Uczestnik oświadcza, że w sytuacji zarażenia się podczas Wydarzenia nie będzie wnosił skarg, 
zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia 
epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

5. Uczestnik zgadza się na:

a) w każdej strefie zawodów (biuro zawodów, start/meta, punkt gastronomiczny, punkt żywieniowy) 
zawodnik będzie miał zakryty nos i ust, oraz zdezynfekuje ręce przed wejściem do każdej ze stref.

b) przed biurem zawodów (przed wejściem do strefy) każdemu zawodnikowi zostanie sprawdzona 
temperatura. Zawodnik z temperaturą 37,5°C lub większą nie może zostać wpuszczony do żadnej 
strefy zawodów. Nie będzie mógł również wystartować w zawodach.

Uczestnictwo:

1. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
w biegach, szczególnie długodystansowych.

2. Obostrzenia związane z epidemią COVID-19 wykluczają ze startu osoby, które przebywają na 
kwarantannie lub pozostają pod nadzorem epidemiologicznym, u których występują lub występowały
w ostatnich 14 dniach objawy zakażenia oraz te, które miały kontakt z osobami zakażonymi.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych.

4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy zawodnik oświadcza, że startuje wyłącznie na własną 
odpowiedzialność i jest w pełni świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i 
pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Dane osobowe:

Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Orzeł Świeszyno, 
Włoki 6, 76-024 Świeszyno, NIP 4990652398, REGON 361242396, KRS 0000551589.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wszystkich czynności niezbędnych dla udziału 
w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników
w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.



Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy 
realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, 
pomiarów wyników, druku itp.).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator 
informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, 
w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie 
nagrody;

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;

- prawo skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym 
czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji 
interesu Administratora.

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz 
wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku 
wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. 
Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na 
przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi 
obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.


