
 

 

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus 
Pawłów 45, 27-225 Pawłów 

tel. 41 272 18 78, kom. 785 690 596 
e-mail: biuro@sgpp.org.pl 

http://www.sgpp.org.pl 

 
REGULAMIN 

II BIEG PO ZIEMI PAWŁOWSKIEJ – BIEGAJ Z PLUSEM 

Pawłów – gmina Pawłów, powiat starachowicki, woj. Świętokrzyskie 

09 wrzesień 2018 r. – niedziela – KAŁKÓW  

 

I. ORGANIZATORZY  

Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus 

 

II. CELE  

1. Upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych biegania jako najtańszej i 

ogólnodostępnej formy rekreacji.  

2. Promocja zdrowego stylu życia.  

3. Integracja pokoleń mieszkańców wsi.  

4. Promocja wsi i okolic z uwzględnieniem różnorodnych możliwości podejmowania 

aktywności fizycznej jakie zapewniają.  

5. Upowszechnianie wolontariatu sportowego wśród młodzieży. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE  

1. Bieg odbędzie się  09 września 2018 r. w Kałkowie.  

2. Start i meta zawodów umiejscowione zostaną na terenie boiska sportowego w Kałkowie, a 

główna trasa biegu odbywać się będzie po drogach gminnych oraz powiatowych. 

3. Bieg główny odbędzie się na dystansach: 5 000 m oraz 10 000 m około godziny 15:30.  

4. Biuro zawodów znajdować się będzie na boisku sportowym w Kałkowie.  

 

IV. BIEGI TOWARZYSZĄCE  

Biegi dzieci i młodzieży od godz. 14:30 na dystansach: 

• Klasy 0-2, dziewczyny, dystans: 300 m 

• Klasy 0-2, chłopcy, dystans: 300 m 

• Klasy 3-4, dziewczyny, dystans: 500 m 

• Klasy 3-4, chłopcy, dystans: 500 m 

• Klasy 5-6, dziewczyny, dystans: 800 m 

• Klasy 5-6, chłopcy, dystans: 800 m 

• Gimnazjum, dziewczyny, dystans: 1500 m 

• Gimnazjum, chłopcy, dystans: 1500 m 

• Szkoły średnie, chłopcy, dystans: 1800 m 

• Szkoły średnie, dziewczyny, dystans: 1800 m 

• Dorośli, kobiety, dystans: 5 000 m 

• Dorośli, mężczyźni, dystans: 5 000 m 

• Dorośli, kobiety, dystans: 10 000 m 

• Dorośli, mężczyźni, dystans: 10 000m 
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V. PROGRAM IMPREZY  

12.00 – 14.00 – praca biura zawodów;  

14.30 – rozpoczęcie biegów dla poszczególnych kategorii wiekowych;  

16.00 – Bieg Główny; 

17.30-18.30  – wręczenie nagród. 

 

VI.  ZABEZPIECZENIE IMPREZY  

1. Impreza będzie zabezpieczona przez policję i strażaków OSP z terenu gminy Pawłów 

oraz wolontariuszy.  

2. Utrudnienia na drogach w związku ze startem biegów wystąpią w godzinach od 13 do 

17.30. Drogi powiatowe będą blokowane w momencie przybywania na niej 

zawodników. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego.  

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb mundurowych 

zabezpieczających trasę oraz organizatorów biegu w zakresie poruszania się i 

przebywania w miejscu zawodów.  

 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM  

1. W Biegu Głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby młodsze 

są zobowiązane dostarczyć pisemną zgodne opiekuna na udział w imprezie 

(załącznik).  

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w biegu będzie własnoręczne 

podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania 

tego typu aktywności, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.  

3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 

weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość.      

4. OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY ELEKTRONICZNE, istnieje 

możliwość zapisów bezpośrednio w biurze zawodów tylko w godzinach od 12.00 

do 14.00, organizator informuje, że nie gwarantuje wolnego miejsca startowego 

podczas zapisów w biurze zawodów, preferowane są zapisy elektroniczne 

5. PAKIET STARTOWY NALEŻY ODEBRAĆ DO GODZINY 14.00 W 

PRZECIWNYM RAZIE, NASTĄPI PRZEPISANIE PAKIETU NA 

OCZEKUJĄCEGO ZAWODNIKA.  

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 

oświadczeniem o stanie zdrowia oraz o starcie w zawodach na własną 

odpowiedzialność.                                                                                                                                                
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7. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w którym znajdą się: numer startowy z 

czterema agrafkami.  

8. Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy „Time Keeper Piotr Jemioło" z 

wykorzystaniem zwrotnych chipów, chipy wraz z numerem startowym wydawane 

będą nieodpłatnie przy weryfikacji w BIURZE ZAWODÓW 09.09.2018 r. w 

godzinach 12:00-14:00, każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrotu chipu 

niezwłocznie po biegu. 

9. Numer startowy należy przypiąć z przodu do odzieży, tak by przez cały czas biegu 

pozostawał on widoczny.  

10. Uczestnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony mogą zostać zdyskwalifikowani.  

11. Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających 

zostaną niezwłocznie zdyskwalifikowani jako propagujący zachowania sprzeczne z 

ideami zawodów.  

12. W zawodach obowiązują przepisy PZLA.  

13. Obowiązuje limit 250 uczestników biegów.  

14. Udział w biegu jest BEZPŁATNY.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zapisów w momencie osiągnięcia 

limitu.  

16. Przeprowadzeniem pomiaru czasowego podczas biegu zajmie się firma Time Keeper 

Piotr Jemioło. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez stronę 

www.timekeeper.pl. 

2. Podczas odbioru pakietów w Biurze Zawodów uczestnicy są zobowiązani do 

posiadania dokumentu ze zdjęciem, co umożliwi weryfikację danych.  

 

IX. NAGRODY  

Zdobywcy miejsc na podium we wszystkich kategoriach otrzymają puchary bądź nagrody 

rzeczowe. Każdy zawodnik biegu otrzymuje medal.  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje niniejszy regulamin.  

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb biegu oraz 

rozpowszechnienie swojego wizerunku na materiałach filmowych oraz zdjęciowych z 

Biegu.  

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów. 

4. II Bieg po Ziemi Pawłowskiej – Biegaj z Plusem, odbędzie się bez względu na 

warunki atmosferyczne.  
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5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w czasie trwania 

imprezy.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu bez podawania przyczyn. 

 

XI. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator – Stowarzyszenie 

Gmina Pawłów Plus. Osoba do kontaktu: Izabela Wrona, tel. 41 272 16 14 wew. 140.   
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ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA 

W II BIEGU PO ZIEMI PAWŁOWSKIEJ – BIEGAJ Z PLUSEM 

BIEG GŁÓWNY 5 KM / BIEGI DLA DZIECI (niepotrzebne skreślić) 

 

 

…................................................................................................................................................................ 

nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego); tel. kontaktowy 

 

 

…............................................................................................................................................................... 

pesel rodzica / opiekuna 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

…....................................................................................................................................................... 

nazwisko, imię dziecka; data urodzenia dziecka 

w II Bieg po Ziemi Pawłowskiej – Biegaj z Plusem – Bieg główny / Biegi dla dzieci * (niepotrzebne 

skreślić) 

 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu, oraz że jego udział w 

biegu odbywa się za moją wiedzą i odpowiedzialnością. Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia 

dziecka zgłoszonego do biegu brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą 

utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w zawodach. 

 

Oświadczam, że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w formularzu 

rejestracyjnym oraz wykorzystywanie jego wizerunku dla potrzeb niezbędnych do organizacji, 

przeprowadzenia biegu i działań promocyjnych zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami 

krajowymi i unijnymi. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Klauzulą  informacyjną o przetwarzaniu 

danych osobowych dla osób uczestniczących w II Biegu po Ziemi Pawłowskiej” zawartą w 

regulaminie i akceptuje jej treść w całości.  

  

 

 

 

 

 

 

…........................................................................................................ 

data i podpis 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w II Biegu po 

Ziemi Pawłowskiej 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 95/56/WE 

(dalej jako: „RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane 

osobowe (dalej jako: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną 

Danych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i z kim można się kontaktować? 

Administratorem Państwa Danych jest Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus z którą można się 

skontaktować: pisemnie, kierując korespondencję na adres: Stowarzyszenie Gmina Pawłów Plus, 

Pawłów 45, 27-225 Pawłów, telefonicznie, pod numerem: 41 272 16 14 wew. 140, e-mailowo, pod 

adresem: kontakt@sgpp.org.pl 

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest cel ich 

przetwarzania? 

Przetwarzamy Państwa Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie 

ochrony danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana Danych odbywać będzie się: 

a. W celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) 

Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia wydarzenia sportowego pn. II Bieg po Ziemi 

Pawłowskiej oraz działań związanych z zapisami oraz publikacją wyników.  

b. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie 

lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

Przetwarzamy Państwa dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron 

trzecich. Przykłady tego obejmują: wewnętrzne cele administracyjne Stowarzyszenia, dochodzenie 

roszczeń oraz obronę przed roszczeniami. 

c. W oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) 

Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Danych w określonych celach (np. przesyłanie 

danych w ramach zapisów na bieg. Stowarzyszenie jest uprawniona do przetwarzania tych Danych na 

podstawie takiej zgody. 

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania Danych do czasu wycofania zgody. 

3. Komu możemy przekazywać Dane? 

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu dokonania elektronicznych zapisów oraz 

wyselekcjonowania zwycięzców w związku z realizacja projektu Biegaj z Plusem , w oparciu o zgodę 

lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. 
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Odbiorcami Państwa danych mogą być w szczególności: upoważnieni członkowie Stowarzyszenia, w 

tym również osoby upoważnione wykonujące pracę i/lub usługi w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia 

oraz inne podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. Dostęp do Danych jest przekazywany do tych odbiorców danych, 

którzy potrzebują przedmiotowych danych celem realizacji zobowiązań umownych oraz prawnych. 

4. Czy Państwa Dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)? 

Państwa Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej jako: 

„Państwa trzecie”). Jakiekolwiek przekazanie danych do państwa trzeciego będzie mogło mieć 

miejsce po uzyskaniu od Pani/Pana odpowiedniej zgody. 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane? 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 

2, tj.: 

• w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji wydarzenia sportowego pn. II Bieg po 

Ziemi Pawłowskiej  

• w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez 

Państwo żądania usunięcia danych; 

• przez okres wymagany dla realizacji ewentualnych roszczeń. 

6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione? 

Mają Państwo prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania lub do ich usunięcia; 

• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ma Państwo prawo – w 

dowolnym momencie - do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych. Z 

tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

• żądania przeniesienia danych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub 

przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Stowarzysznai 

Państwa danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. 

Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych 

narusza przepisy RODO. 

Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania 

danych: 

• z przyczyn związanych z Pani/Pan szczególną sytuacją, gdy Stowarzyszenie  przetwarza dane 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania. 
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Stowarzyszenie realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do 

potwierdzenia tożsamości. 

7. Czy ma Pani/Pan obowiązek dostarczyć Dane? 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu udziału w wydarzeniu 

sportowym pn. II Bieg po Ziemi Pawłowskiej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest 

niezbędne do udziału w wydarzeniu sportowym. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych 

będzie skutkowała brakiem możliwości udziału. 

8. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym opartych na 

profilowaniu dla ustanawiania i bieżącej obsługi wydarzenia sportowego pn. II Bieg po Ziemi 

Pawłowskiej. W przypadku, gdy będziemy realizować działania w indywidualnych przypadkach przy 

użyciu powyższych procedur, każdorazowo zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani, gdy będzie 

to wymagane przez przepisy prawa.  

 


