
REGULAMIN „Parafialno - Gminnego Biegu ku Wolności” 

 Białołęka – 24.09.2022 

 

1. Cel zawodów 

1.1 Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywne spędzanie czasu. 

1.2 Propagowanie zasady Fair Play w rywalizacji sportowej.  

1.3 Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.  

1.4 Wyłonienie najlepszych zawodników imprezy biegowej i nordic walking.  

1.5 Promowanie najciekawszych lokalnych tras biegowych i nordic walking.  

2. Organizator  

 Gmina Pęcław,  

Pęcław 28, 67-221 Białołęka,  

e-mail: oswiata@peclaw.eu , tel. 768 336 421 

 

 Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport  

ul. Jana Ostroroga 36/6, 64-100 Leszno  

e-mail: biuro@solidsport.pl  

3. Termin, dystans, trasa, limit czasu: 

3.1 Termin: zawody odbędą się 24.09.2022 r. w miejscowości Białołęka.  

a) Lokalizacja Biura Zawodów: Białołęka 20, 67-221 Białołęka 

b) Godziny pracy Biura Zawodów oraz czasy startów dostępne będą na kilka dni przed 

zawodami na stronie www.solidsport.pl w zakładce „Biegi”. 

3.2 Dystans: rywalizacja toczyć się będzie na dystansie: 

a) bieg: 5km i 10km 

b) nordic walking: 5km 

3.3 Trasa o zróżnicowanym podłożu (asfalt, drogi gruntowe, mogą wystąpić trudne oraz strome 

odcinki, śliskie korzenie, kamienie itp.).  

3.4 Oznaczenia co 1 km.  

3.5 Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów umiejscowionych przy numerach 

startowych.  

3.6 Limit czasu, w którym należy pokonać trasę, by zostać sklasyfikowanym wynosi  

1,5 godziny. 

3.7 Trasa nie posiada atestu PZLA.  

4. Warunki Uczestnictwa: 

Uczestnikiem biegu może zostać osoba, która spełni następujące warunki: 



4.1 Prawidłowo wypełnieni formularz rejestracyjny, dostępny na stronie internetowej 

www.solidsport.pl (rejestracja on-line jest szczególnie preferowana) lub dokona osobistego 

zgłoszenia, wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów. Terminy składania zgłoszeń 

zostaną podane na stronie internetowej imprezy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia przez 

Internet są zobowiązani do zgłoszenia się osobiście przed startem w Biurze Zawodów i 

złożenia czytelnego podpisu na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora. 

4.2 Dokona opłaty startowej (preferowana jest opłata przez Internet) i otrzyma numer startowy z 

chipem do elektronicznego pomiaru czasu, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. Opłatę należy uiścić w terminach podanych niżej w regulaminie i na stronie 

internetowej. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas 

rejestracji i odbioru numeru startowego w Biurze Zawodów.  

4.3 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

4.4 Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu 

biegu i akceptacją jego warunków. 

4.5 Impreza ma charakter otwarty. W zawodach mogą brać udział osoby, które: 

a) w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać 

dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. 

b) w przedziale wieku 16-17 lat,  przedłożą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział nieletniego dziecka w zawodach (według wzoru oświadczenia 

opublikowanego na stronie internetowej www.solidsport.pl). W przypadku nie 

zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka zostanie 

zdyskwalifikowany/a i nieujęty/a w klasyfikacji. 

5. Zgłoszenia do biegu 

5.1 Zgłoszenia można dokonać: 

a) za pośrednictwem portalu internetowego solidsport.pl  

b) bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu imprezy. 

5.2 Lista startowa zawiera wyłącznie Uczestników z zarejestrowaną opłatą startową. 

5.3 Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu 

biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku Uczestnika 

imprezy dla potrzeb imprezy i Organizatora. 

6. Opłaty startowe i pakiety startowe 

 55zł – opłata przelewem na konto bankowe Organizatora do 15.09.2022 r. Zawodnik musi 

być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy dostępny na stronie 

www.solidsport.pl. (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym Organizatora) 



Na pakiet składa się: 

 pamiątkowy medal 

 numer startowy z chipem do pomiaru czasu 

 agrafki do przypięcia numeru startowego 

 oznakowana trasa 

 catering 

 bufet z wodą na mecie 

 zaplecze sanitarne 

Zawodnikom opłacającym się po 15.09.2022 nie gwarantujemy pamiątkowego medalu.  

 

 45zł – ulgowa opłata startowa dla mieszkańców gminy Pęcław.  

Na pakiet składa się: 

 pamiątkowy medal 

 numer startowy z chipem do pomiaru czasu 

 agrafki do przypięcia numeru startowego 

 oznakowana trasa 

 catering 

 bufet z wodą na mecie 

 zaplecze sanitarne 

Zawodnikom opłacającym się po 15.09.2022 nie gwarantujemy pamiątkowego medalu.  

 

 80zł – opłata przelewem na konto bankowe Organizatora  do 15.09.2022 r.  

Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz internetowy dostępny na stronie 

www.solidsport.pl. (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym Organizatora) 

Na pakiet składa się: 

 pamiątkowy medal 

 pamiątkowa koszulka 

 numer startowy z chipem do pomiaru czasu 

 agrafki do przypięcia numeru startowego 

 oznakowana trasa 

 catering 

 bufet z wodą na mecie 

 zaplecze sanitarne 

Zawodnikom opłacającym się po 15.09.2022 nie gwarantujemy pamiątkowego medalu 

i koszulki. 



 

 85zł – opłata dokonywana w dniu zawodów (24.09.2022 r.) w Biurze Zawodów wyłącznie 

w formie gotówki.  

Na pakiet składa się: 

 numer startowy z chipem do pomiaru czasu 

 agrafki do przypięcia numeru startowego 

 oznakowana trasa 

 catering 

 bufet z wodą na mecie 

 zaplecze sanitarne 

Zawodnikom zapisującym się w dniu zawodów nie gwarantujemy pełnych świadczeń tzn.: 

pakietów startowych, cateringu itp.  

6.1 Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia (po 

wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty startowej). W 

celu odbioru Pakietu Startowego i Numeru Startowego należy posiadać ze sobą dokument 

tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. 

Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z 

nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów. 

6.2 Ostateczna aktualizacja Uczestników zgłoszonych przez Internet i opłaconych przelewem 

na konto bankowe, nastąpi 21.09.2022 r. do godz. 12.00. Brak płatności na koncie 

Organizatora do tego terminu skutkuje koniecznością uiszczenia „normalnej opłaty” w 

formie gotówki w Biurze Zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy 

realizacji przelewów bankowych i pocztowych.  

6.3 Osoby, które dokonają wpłaty przelewem na konto bankowe, ale nie zarejestrują się poprzez 

formularz internetowy, są zobowiązane dopłacić różnicę do opłaty obowiązującej w dniu 

zawodów w Biurze Zawodów.  

6.4 Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w biegu nie podlegają 

zwrotowi. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wzięły udziału w 

zawodach, nie przekroczyły linii startu, bądź nie ukończyły biegu. Nie ma możliwości 

przenoszenia opłat za udział w zawodach na innych zawodników. 

Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po 

internetowej rejestracji.  

 

Dane do przelewu: 



Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport  

ul. Jana Ostroroga 36/6,  

64-100 Leszno  

e-mail: biuro@solidsport.pl  

Konto bankowe: ING 61 1050 1520 1000 0090 3133 5467 

 

Tytułem wpłaty należy wpisać imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika z dopiskiem „Bieg ku 

Wolności”, według wzoru:  

"Tomasz Biegacki 1987 – Bieg ku Wolności".  

7. Klasyfikacja 

7.1 Zwycięzcami klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach zostaną Uczestnicy, 

którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu 

kontrolnego.  

7.2 Kolejność na mecie oraz wszelkie klasyfikacje oznaczane będą wg. czasu brutto. 

7.3 Kategorie wiekowe: 

7.3.1 BIEGI 

 Dystans 5km i 10 km 

 mężczyźni - OPEN,  

oraz kategorie wiekowe: 

• M1 - 16-20 lat (rok ur. 2006 - 2002), 

• M2 - 21-30 lat (rok ur. 2001 - 1992),  

• M3 - 31-40 lat (rok ur. 1991 - 1982) 

• M4 - 41-50 lat (rok ur. 1981 - 1972), 

• M5 - 51 lat i więcej (rok ur. 1971 i poniżej) 

• Mieszkańcy gminy Pęcław 

 kobiety - OPEN,  

oraz kategorie wiekowe: 

• K1 - 16-20 lat (rok ur. 2006 - 2002), 

• K2 - 21-30 lat (rok ur. 2001 - 1992),  

• K3 - 31-40 lat (rok ur. 1991 - 1982) 

• K4 – 41-50 lat (rok ur. 1981 - 1972), 

• K5 – 51 lat i więcej (rok ur. 1971 i poniżej) 

• Mieszkanki gminy Pęcław 

7.3.2 NORDIC WALKING 



 Dystans 5km 

 Kobiety - OPEN,  

 Mężczyźni - OPEN,  

 Mieszkańcy gminy Pęcław 

7.4 Start wspólny wszystkich kategorii. Uczestnicy nordic walking ustawiają się na końcu. 

7.5 W przypadku niewielkiej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość 

łączenia, zmiany lub likwidacji danej kategorii. 

7.6 Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji. 

8. Ubezpieczenie 

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością 

wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w 

Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 

zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub 

wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w 

bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny 

za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego 

współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący bieg, a wynikłe z powodu 

choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem 

Uczestnika w biegu w przypadku, gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy.  

Uczestnik startuje w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność  

i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do 

przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza 

Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, 

zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć 

to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie 

będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie 

koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez 

Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) 

w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), 

wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w biegu. 



9. Bezpieczeństwo i ograniczenia dotyczące udziału w biegu. 

Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób postronnych poruszających się na 

rowerach (oprócz służb z ramienia Organizatora), wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących 

ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne 

dla innych Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w 

biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków 

odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 

10. Numer startowy w czasie biegu musi być umocowany wyłącznie z przodu stroju. Brak numeru, 

nieprawidłowe umocowanie lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją. Osoby, 

które pobiegną z numerem innej osoby zostaną zdyskwalifikowane. 

11. Protesty można składać wyłącznie pisemnie do Organizatora, będącego jednocześnie sędzią 

rozstrzygającym, w ciągu 30 minut od zakończenia biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. 

12. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn niezależnych od 

Organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) 

koszty opłaty startowej nie będą zwracane. 

13. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).  

14. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, 

nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik 

lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie 

dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.  

15. Każdy Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, innych Uczestników 

biegu lub osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także innych zarządzeń, instrukcji i wytycznych 

wydanych przez Organizatorów lub udzielanych Uczestnikom na bieżąco w trakcie trwania 

imprez. 

16. Polityka prywatności – przetwarzanie danych osobowych: 

16.1 Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 

w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) 

oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Administratorem danych 

osobowych jest Organizator. 

16.2 Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w 

formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 



wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

16.3 Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony. 

16.4 Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek 

konieczny uczestnictwa w zawodach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich 

dalszego przetwarzania przez Organizatora. 

16.5 Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego i akceptację regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na 

wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby prowadzenia i 

realizacji imprez wchodzących w zakres cyklów SOLID SPORT, w celu przyszłych działań 

marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów 

z nim powiązanych. 

16.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie 

wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji imprezy i funkcjonowania strony 

internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne 

ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania 

Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb 

administracyjnych i analitycznych.  

16.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i 

marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia 

Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres  

e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344). 

16.8 Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 

przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 

używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów 

pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-

telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także 



swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego 

wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i 

nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników biegu. Tego rodzaju zdjęcia, 

materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach 

elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, 

magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na 

potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych 

związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim 

powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, 

modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też 

informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty 

z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat 

związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela 

Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie 

wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku 

powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu 

reklamy i promocji.  

17. Ochrona środowiska naturalnego 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy 

wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych 

pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

18. Informacje końcowe 

18.1 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

18.2 Uczestnik zobowiązuje się do: 

18.2.1 Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie 

uznawany jako usprawiedliwienie). 

18.2.2 Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

18.2.3 Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i Organizatorów imprezy. 

18.2.4 Kulturalnego zachowywania się. 

18.2.5 Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. 

18.3 Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że: 

18.3.1 Zapoznał się i akceptuje regulamin Biegu ku Wolności. 

18.3.2 Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz 

sponsorów cyklu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 



18.3.3 Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także 

wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i 

telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora i sponsorów biegu.  

18.3.4 Jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze 

zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz, że startuje na własną 

odpowiedzialność.  

18.3.5 Podane dane są prawdziwe i, że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o 

odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

18.3.6 Osoby fotografujące, nagrywające oraz w każdy możliwy sposób utrwalające 

przebieg zawodów oraz Uczestników, wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania 

filmowe,  wywiady, relacje itp. mogły być wykorzystane przez prasę, radio i 

telewizję, a także w celach marketingowych przez Organizatora. 

18.4 Każdy Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien  

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie biegu lub w Biurze 

Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. 

18.5 W przypadku nieobecności Uczestnika na imprezie, Organizator nie zwraca opłaty startowej. 

18.6 Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie biegu w trakcie jego trwania, będą 

usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

18.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

imprezy. 

18.8 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

18.9 Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu. Uczestnik jest 

zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w biegu. Zmiany 

będą publikowane bezpośrednio na stronie www.solidsport.pl. 

18.10 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (RODO - Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

18.11 Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu zawodów oraz 

rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody 

Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla 

własnego użytku, nie w celach zarobkowych). Organizator zastrzega sobie prawo 

wykorzystywania do własnych celów wszystkich materiałów zdjęciowych, filmowych, 



nagraniowych, tekstowych itp. utrwalonych na zawodach lub o nich traktujących. 

18.12 Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego 

stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do Uczestnictwa w biegu. Uczestnik 

zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do 

uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad Fair Play.  

18.13 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo, 

za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia  

(w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach nieujętych Regulaminem 

rozstrzyga Organizator.  

  



RODO – ZAŁĄCZNIK NR1 DO REGULAMINU 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 Szanowni Państwo, 

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (zwane dalej: 

„Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Pani/Panu określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez  Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport w 

Lesznie,  

ul. Jana Ostroroga 36/6, (zwane dalej „SOLID SPORT”), Pani/Pana danych osobowych. 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid 

Sport, ul. Jana Ostroroga 36/6, 64-100 Leszno, NIP: 6972339255. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym. 

3. Kontakt z SOLID SPORT jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@solidsport.pl 

4. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, Administrator przetwarza Pani/Pana dane 

osobowe w następujących celach: 

a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie imprez organizowanych przez SOLID 

SPORT, 

b) przygotowania i wydrukowania numerów startowych oraz list startowych i 

sektorowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizatora, 

c) przygotowania i wydania pakietów startowych, 

d) rozwieszenia list sektorowych w Biurze Zawodów, 

e) przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych imprez i  wywieszenia 

list w Biurze Zawodów, 

f) umieszczenia list z wynikami poszczególnych imprez na stronie internetowej 

organizatora (również w archiwum wyników z lat minionych), w serwisach 

społecznościowych oraz na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym 

pomiarem czasu, 

g) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej, 

h) umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom zajmującym się pomiarem 

czasu na poszczególnych imprezach, 



i) udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne imprezy 

w Biurze Zawodów. 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes 

realizowany  przez SOLID SPORT, przez który rozumieć należy organizację 

wydarzenia/imprezy wynikającego z realizacji celów statutowych SOLID SPORT. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) pracownicy i współpracownicy SOLID SPORT, 

b) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy biorący udział w 

przygotowaniu i obsłudze imprez organizowanych przez SOLID SPORT, 

c) pozostali uczestnicy imprez organizowanych przez SOLID SPORT, 

d) osoby znajdujące się na terenie organizowanych imprez, 

e) użytkownicy strony internetowej organizatora, serwisów  społecznościowych, strony 

internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu, 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na okres niezbędny dla 

realizacji celów wskazanych w pkt.3. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą, 

przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli 

przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub 

dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie 

profilowania.  

10. W związku z przetwarzaniem przez SOLID SPORT Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, 

prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

11. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez SOLID 

SPORT, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału 

w imprezach organizowanych przez SOLID SPORT. 

13. SOLID SPORT nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich 

(poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji 

międzynarodowych.  

14. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SOLID SPORT 

prosimy o kontakt pod adresem mailowym:  biuro@solidsport.pl. 

 


