
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

Jaworzyna Śląska, 11.11.2018 r. 

REGULAMIN 

   

I CEL IMPREZY: 

– Promocja postaw patriotycznych poprzez wspólne świętowanie 100 Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę, 

– Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Gminy Jaworzyna Śląska 

– Popularyzacja masowych biegów, jako jednej z form aktywnego wypoczynku, 

– Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,  

II ORGANIZATORZY: 

– Gmina Jaworzyna Śląska 

– Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej  

III TERMIN I MIEJSCE: 

– BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY NA DYSTANSACH 100M, 400M 

 Biegi odbędą się w dniu 11.11.2018 r. (niedziela) o godz. 14:00 

 Start i meta biegów – Stadion Miejski, ul. Sportowa 1 

 Przedział wiekowy i poszczególne dystanse: do 6 lat – 100 metrów, 7-11 lat – 400 

metrów, 

– BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 2 KM 

 Bieg dla młodzieży w wieku 12 lat i więcej oraz dorosłych, 

 Bieg odbędzie w dniu 11.11.2018 r. (niedziela) o godz. 14:30 

 Start i meta biegu – Stadion Miejski, ul. Sportowa 1  

IV TRASY BIEGU: 

 Biegi Dzieci i Młodzieży – biegi odbędą się na bieżni Stadionu Miejskiego. Meta 

wspólna dla wszystkich dwóch biegów. 

 Bieg Główny – bieg odbędzie się na terenie Stadionu Miejskiego, ścieżek 

rekreacyjnych przyległego lasu oraz ogródków działkowych. 

V WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 w Biegu Głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 13 

rok życia i dokonają zgłoszenia. W biegach dzieci i młodzieży udział brać mogą dzieci 

w wieku do 12 lat. Dopuszcza się także udział rodziców, opiekunów prawnych, ale 

tylko w biegu dzieci w wieku do 7 lat. 



 zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo 

w każdym z biegów 

 każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność 

opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletnich), co potwierdza podpisując 

oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu 

 zgłoszenie się zawodnika przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku 

niepełnoletnich) będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego 

akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem 

wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora. 

 Przebywanie na trasie Biegu przez osoby, które nie zgłosiły w nim udziału jest 

niedozwolone. Osoby takie będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu. 

 Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i 

zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym 

wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. 

Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie 

dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od 

wieku oraz kondycji fizycznej. 

VI ZGŁOSZENIA 

 Zgłoszenia należy dokonać na drukach stanowiących załącznik nr 1 (zawodnicy 

niepełnoletni) lub nr 2 (zawodnicy pełnoletni) do niniejszego Regulaminu. 

 Zapisy do udziału w Biegu Niepodległości możliwe są w dniu imprezy, od godziny 

12:30 do godziny 13:40, w Biurze Biegu przy ul. Sportowej 1 w Jaworzynie Śląskiej, 

 Zgłoszenia można dokonać także do dnia 9 listopada 2018 r. osobiście w Sekretariacie 

SOKiBP, ul. Sportowa 1 w Jaworzynie Śląskiej, od poniedziałku do piątku, w 

godzinach od 8:00 do 15:00. 

 Organizator dla pierwszych 200 osób biorących udział w Biegu przygotuje pakiety 

startowe złożone z okolicznościowych koszulek oraz gadżetów promocyjnych. 

 Wydawanie pakietów startowych na wszystkie biegi odbywać będzie się od godz. 

12:30 do godz. 13:40, 11 listopada 2018 roku, w Biurze Biegu. 

 Pakiety startowe na Bieg Główny odbieramy osobiście. W przypadku osób 

niepełnoletnich – pakiet odbierać może opiekun prawny. 

VII NAGRODY 

 Każdy uczestnik, który ukończy bieg weźmie udział w losowaniu nagród rzeczowych, 

ufundowanych przez Organizatorów oraz sponsorów Biegu Niepodległości. 

 Losowanie odbędzie się po zakończeniu biegów w poszczególnych kategoriach. 

IX PROGRAM ZAWODÓW 

 12:30 – 13:40 – działalność Biura Biegu, wydawanie pakietów startowych na 

wszystkie biegi 

 14:00 – start Biegu Dzieci (3-6 lat) na dystansie 100 metrów 

 14:15 – Start Biegu Dzieci (7-11 lat) na dystansie 400 metrów 

 14:30 – Start Biegu Głównego na dystansie 2 km. 

 14:50 – losowanie nagród 

 15:00 – zakończenie zawodów 



X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Organizator informuje, że: 

2. a) Administratorem danych jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 

w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska.  

3. b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email : iod@sokibp.pl 

4. c) dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz 

świadczenia usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w 

zakresie realizacji procesu rejestracji, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia 

nagród przez Organizatora oraz promocji Biegu. 

5. d) dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

6. e) dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez 

okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 

Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi 

rachunkowości oraz podatkowymi, 

7. f) Zawodnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do 

przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych 

zgodnie z przepisami, 

8. g) podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej 

podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania 

umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy 

(świadczenie usług), 

9. h) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu). 

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 organizatorzy zapewniają opiekę lekarską  

 organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia 

lub skradzione podczas imprezy 

 biegi odbędą się bez względu na pogodę 

 prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 

  



Załącznik nr 1  

do Regulaminu Biegu Niepodległości 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego zawodnika, 

biorącego udział w „Biegu Niepodległości” 

11 listopada 2018 roku w Jaworzynie Śląskiej 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej – 

 

 ................................................................................................ Rok urodzenia: ......................... 

w imprezie sportowej „Bieg Niepodległości”, która odbędzie się w Jaworzynie Śląskiej w dniu 11 

listopada 2018 roku. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w  tego typu 

imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Biegu 

Niepodległości i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  

 

 

...........................,         ............................................... 

data                                                     czytelny podpis 

 

 

  



Załącznik nr 2 

do Regulaminu Biegu Niepodległości 

 

Oświadczenie zawodnika 

uczestniczącego w „Biegu Niepodległości” 

w dniu 11 listopada 2018 roku w Jaworzynie Śląskiej 

 

Zgłaszam swoje uczestnictwo w imprezie sportowej „Bieg Niepodległości”, która odbędzie się w dniu 

11 listopada 2018 roku w Jaworzynie Śląskiej. Zapewniam, że wypełniłem/wypełniłam formularz 

zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie, a także, że mój stan zdrowia pozwala na 

uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać 

zarządzeń służb porządkowych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z 

Regulaminem Biegu Niepodległości. 

 

Data urodzenia zawodnika ………………………………….               

 

...........................,       ....................................................... 

data            czytelny podpis  

 

 

 

 

 


