
 

 
 

„SPORTFEST 2019” GMINA NOWOSOLNA 

5 października 2019 r. 
 

 

BIEG PRZYJACIÓŁ PO LESIE WIĄCZYŃSKIM NA 3 KM 

 

Cel: 

 

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja Gminy Nowosolna.  

 

Miejsce, trasa:  

 

1. Bieg odbędzie się ścieżkami Lasu Wiączyńskiego. 

2. Start biegu o godzinie 12:00 Zawodnicy na start muszą zgłosić na 15 minut przed 

rozpoczęciem biegu. 

3. Start i meta znajdować się będą przy budynku Szkoły Podstawowej w Wiączyniu Dolnym. 

4. Nawierzchnia biegu obejmuje 100 % nieutwardzonej powierzchni.  

5. Długość tras wynosi: 3 km. 

6. Trasa jest oznakowana co 1 km. Zapewniona zostanie opieka medyczna oraz wsparcie 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

7. Punkt z wodą dla zawodników dostępny będzie na mecie. 

8. Limit czasowy wynosi 1 godz. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 

13:00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Po tej godzinie organizator nie 

zapewnia bezpieczeństwa na trasie, a zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne 

działania i zaniechania stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

9. Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

- Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (drogami) wyznaczoną przez organizatora. 

- Uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez Organizatora. 

- Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań 

i poleceń służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg. 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

 

1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w biurze biegu. 



2. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport. 

3. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia. 

4. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu. 

5. Zawodnicy niepełnosprawni muszą okazać się legitymacją. 

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu 

pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. 

7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

 

Nagrody:  

 

1. Klasyfikacja generalna kobiet: I – III miejsce: puchary,  

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn: I – III miejsce: puchary,  

3. Organizator zapewnia pakiet startowy dla 100 zawodników. 

 

Pakiet startowy:  

1. Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma: numer startowy, okolicznościowy medal, opiekę 

medyczną na trasie i mecie biegu, napój na mecie. 

 

Postanowienia końcowe:  

 

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do zapoznania się z przebiegiem trasy. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, 

informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających 

uczestników biegu.  

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

7. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów. 

 Zapisy na kartach zgłoszeniowych przyjmujemy do dnia 24.09.2109 r. na adres email: 

sportfest@ugnowosolna., oraz w dniu rozgrywek do godz. 11:00 

 

 

         Organizatorzy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA      

   
 

1.  Administratorem Pana/Pani, danych wskazanych w karcie zgłoszenia jest Gmina Nowosolna  

2. Jeśli ma Pana/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych  w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Panu/Pani 

uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować się z ADO pod adresem email: 

urzad@gminanowsolna.pl 
 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani, dane celem udziału w SPORTFEST 

2019  

 

4. Zakres gromadzonych danych osobowych: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, płeć, 

wizerunek  

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział Panu/Pani,  

podopiecznym w SPORTFEST 2019 
 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

 

7. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym 

podmiotom. 

 

8. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

9. Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania 

 
 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 
 

12. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub 

drogą  elektroniczną kierując korespondencję na adres: magdalena@kuszmider.com.pl lub 

urzad@gminanowosolna.pl   

 
 

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych 

osobowych przez Administratora. 
 

 

14. Dane osobowe zawarte w kartach zgłoszenia będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc 

od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych. W przypadku wizerunku uczestników konkursu, dane przetwarzane będą 

do momentu odwołania zgody. 
 

                                                                                                                                     

                           

Informujemy także, że  w trakcie trwania SPORTFEST 2019 mogą uczestniczyć media lokalne, jednak zgodnie z art.2 

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. /Dz.U. z 2018 r. poz. 1000/ dziennikarze nie muszą 

pozyskiwać zgody każdej osoby, której dane osobowe lub wizerunek znajdą się w materiale prasowym oraz nie 

muszą spełniać obowiązku informacyjnego. Art.2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 

2016/679] 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu 

materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe /Dz.U. poz. 24, z późń. zm.4/, 

a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art.5-9, art. 11, art. 

13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679. 
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