
REGULAMIN 

BIEG TROPEM WILCZYM 
 

1) CEL I CHARAKTER IMPREZY 
a) Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności ruchowej. 

b) Promocja bulwarów rzeszowskich jako miejsca przyjaznego dla biegaczy. 

c) Uczczenie Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych poprzez bieganie. 

2) ORGANIZATORZY 
a) HABANERO.house Artur Żebrakowski 

b) Stowarzyszenie Rzeszowscy Spartanie 

3) TERMIN I MIEJSCE 
a) Bieg Tropem Wilczym odbędzie się 3 marca 2019 roku (niedziela) w Rzeszowie 

b) Bieg będzie odbywał się na dwóch dystansach 1963m (bieg rodzinny), limit miejsc 80 sztuk oraz 

10km (1 pętla) limit miejsc 340 sztuk 

c) Start obu dystansów nastąpi na bulwarach rzeszowskich przy scenie obok kładki o godzinie 

12.00 

d) Meta biegu znajdować się będzie na bulwarach rzeszowskich przy scenie obok kładki 

e) Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie obiektu sportowego STAL RZESZÓW czynne w 

dniu 3 marca 2019 w godzinach 8:30 – 11:30 

4) TRASA 
a) Trasa biegu wiedzie w całości po bulwarach rzeszowskich 

5) WARUNKI UCZESTNICTWA 
a) Organizator wprowadza limit startujących do 420 uczestników – decyduje kolejność wpłat. 

Lista startowa zostanie zamknięta w momencie nadania 420 numeru startowego. Warunkiem 

nadania numeru startowego jest spełnienie warunków wskazanych w paragrafie 6) punkt a) 

b) Warunkiem startu jest zgłoszenie zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej 

najpóźniej do dnia 24 luty 2019 roku godzina 23:59 

c) Na dystansie biegu długiego (10km) mogą wziąć udział osoby, które do dnia 3 marca 2019 roku 

ukończą 18 lat (urodzone przed 4 marca 2001). Na dystansie rodzinnym (1963m) organizator 

nie wprowadza limitu wieku. 

d) W przypadku osób małoletnich podczas weryfikacji w Biurze Zawodów wymagana jest 

obecność rodzica/opiekuna prawnego. 

e) Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie lub jest zobligowany osobiście złożyć 

podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu. 

f) Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru 

czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip oraz numer startowy, których  

właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w 

komunikacie końcowym zawodów. 

g) Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i 

ukończenie biegu w regulaminowym czasie 90 minut. 

h) Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 



i) W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora. 

j) W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu 

zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu. 

k) Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora. 

Zabroniony jest również start ze zwierzętami oraz z kijami do Nordic Walking. 

l) Organizator dopuszcza do startu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub pchające 

wózek inwalidzki. 

m) Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków 

odurzających. 

n) Ze względu na zimowy charakter imprezy organizator nie dopuszcza do biegu (pod rygorem 

usunięcia z trasy) zawodników startujących bez obuwia  lub w klapkach, sandałach, pantoflach 

i tym podobnym obuwiu nie biegowym  

o) Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Ze względu na warunki zimowe wskazane jest aby każdy uczestnik ubezpieczył się 

we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

p) Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, 

za wyjątkiem sytuacji o której mowa w paragrafie 6) pkt l) 

6) ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
a) Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu Tropem Wilczym przyjmowane są: 

i) Na stronie internetowej www.timekeeper.pl/zawody do 24 lutego 2019 roku godziny 

23:59 lub do wyczerpania puli numerów startowych. 

b) Organizator nie będzie prowadził rejestracji na bieg w biurze zawodów w dniu biegu. 

c) Za zgłoszenie uważa się  prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny oraz opłacenie opłaty 

startowej poprzez system szybkich płatności. 

d) Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów wraz z numerami startowymi będzie odbywała 

się w biurze zawodów. 

e) Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, 

że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu Tropem Wilczym 

w Rzeszowie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. 

f) Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać 

się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. 

g) Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu 

i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Akceptowane 

będą wyłącznie oświadczenia na wzorze przekazanym przez organizatora. 

h) Opłata startowa w biegu rodzinnym (1963m) wynosi: 

i) 25 zł – szybkie płatności do końca dnia 31.12.2018 

ii) 30 zł – szybkie płatności do końca dnia 31.01.2019 

iii) 35 zł – szybkie płatności do końca dnia 24.02.2019 

i) Opłata startowa w biegu głównym (10km) wynosi: 

i) 39 zł – szybkie płatności do końca dnia 31.12.2018 

ii) 49 zł – szybkie płatności do końca dnia 31.01.2019 

iii) 59 zł – szybkie płatności do końca dnia 24.02.2019 

j) Osoby które chcą otrzymać fakturę proszone są o przekazanie danych do organizatora do 5 dni 

od wpłaty na adres email: artur@habanero.house. Faktura będzie wystawiona do 7 dni po 

zakończeniu imprezy biegowej i wysłana na wskazany adres email. 

k) Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

http://www.timekeeper.pl/zawody
mailto:artur@habanero.house


l) Opłata startowa oraz pakiet startowy mogą być scedowane na innego zawodnika o czym 

organizator musi zostać poinformowany najpóźniej w dniu biegu. 

m) Opłata startowa nie może być przeniesiona na inną edycję biegu lub inną imprezę. 

n) Organizator nie odpowiada za problemy wynikające z błędów i wad strony obsługującej 

płatności. 

7) Klasyfikacja i nagrody 
a) W Biegu Tropem Wilczym w Rzeszowie prowadzona będzie następująca klasyfikacja 

i) Generalna kobiet i mężczyzn na dystansie rodzinnym (1963m) 

ii) Generalna kobiet i mężczyzn na dystansie głównym (10km) 

iii) Dla służb mundurowych kobiet i mężczyzn na dystansie głównym (10km) 

b) Każdy z zawodników który w regulaminowym czasie ukończy bieg otrzyma na mecie 

pamiątkowy medal 

c) Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary 

d) Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas dekoracji można odebrać u Organizatora do dnia 

31.03.2019. Po przekroczeniu tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora. 

8) Świadczenia organizatora 
a) Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie obiektu sportowego STAL RZESZÓW 

b) Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków foliowych 

oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem zawodnika 

c) Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. 

d) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników poza depozytem 

e) W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: 

i) Numer startowy + agrafki 

ii) Chip startowy (do zwrotu po zawodach) 

iii) Materiały informacyjne organizatora 

iv) Coś słodkiego 😊 

f) Organizator zapewni jeden punkt nawadniania w biegu głównym (10km) 

g) Trasa biegu będzie oznakowana 

h) Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy 

i) Każdy zawodnik po zakończeniu biegu na podstawie numeru startowego otrzyma posiłek 

9) Ochrona danych osobowych 
a) Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy Bieg Tropem 

Wilczym w Rzeszowie przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej RODO), w celu: 1.1. przeprowadzenia imprezy Bieg Tropem Wilczym 

w Rzeszowie przetwarzane, tj.: a) rejestracji uczestnika, b) przypisania do odpowiedniej 

kategorii wiekowej, c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z 

obowiązku jej uiszczenia, d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w 

szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do 

nieoznaczonej grupy odbiorców przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu 

oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, 

nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia 

czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez 

Organizatora, f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, 

miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów, g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze 



Zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika 

dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego, h) prezentacji wyników w 

zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez 

ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu 

wybranego przez Organizatora a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu, i) 

wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, 

miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i 

przeprowadzenia imprezy. j) przyznania i wydania nagród, k) rozliczenia podatków, w 

szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w razie otrzymania 

nagrody, l) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora, 1.2. marketingowym i 

promocyjnym Organizatora, 1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji 

elektronicznej, 1.4 przesyłania newslettera. 2. W związku z faktem, że dopuszcza się możliwość 

odbierania pakietów startowych i nagród przez osoby umocowane do dokonania tej czynności 

w imieniu uczestnika imprezy (pełnomocników uczestników), Organizatorowi imprezy zostaną 

udostępnione dane osobowe pełnomocników, w zakresie: imię, nazwisko, seria i numer 

dowodu potwierdzającego tożsamość, organ wydający dokument potwierdzający tożsamość.  

Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników 

imprezy Bieg Tropem Wilczym w Rzeszowie przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia odebrania pakietu startowego w 

imieniu uczestnika imprezy.  Administratorem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 

1 i ust. 2 jest HABANERO.house Artur Żebrakowski, Krzywoustego 5/52, 35-077 Rzeszów , email 

artur@habanero.house .  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których 

mowa w ust.1 i ust. 2 jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  W związku z 

faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez 

uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona 

zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może 

zostać wycofana w następujący sposób: a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o 

wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, HABANERO.house 

Artur Żebrakowski, Krzywoustego 5/52, 35-077 Rzeszów lub na adres poczty elektronicznej 

Administratora Danych Osobowych, tj. artur@habanero.house b) poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów. Odbiorcami danych osobowych uczestników, 

udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane 

przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także 

udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom zgromadzonym na 

trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz 

podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów 

drukowanych, elektronicznych i innych. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy 

nie będą udostępniane innym odbiorcom.  Dane osobowe uczestników, a także 

pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych.  Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników 

będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do 

wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z 

wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie 



obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z 

dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami 

wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, 

pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować 

względem Administratora Danych Osobowych: a) prawo żądania dostępu do danych 

osobowych (art. 15 RODO), b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), d) prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), e) 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), f) 

prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); g) prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych 

osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w 

imprezie Bieg Tropem Wilczym w Rzeszowie. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości 

wzięcia udziału w imprezie Bieg Tropem Wilczym w Rzeszowie. Uczestnik imprezy może 

wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie 

wizerunku przez Organizatora, tj. HABANERO.house Artur Żebrakowski, Krzywoustego 5/52, 

35-077 Rzeszów obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych 

zdjęć przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy Bieg 

Tropem Wilczym w Rzeszowie , przetwarzanie w mediach elektronicznych i drukowanych. 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego 

okienka (tzw. checkboxu) w trakcie dokonywania zapisu przez Internet na stronie Organizatora 

albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów. 

10) Postanowienia końcowe 
a) Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin 

b) Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, 

przypięte w widocznym miejscu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest 

niedopuszczalne i grozi dyskwalifikacją 

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których zobowiązany jest 

poinformować przed rozpoczęciem imprezy. 

d) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany  terminu oraz trasy. 

e) Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza elektronicznego jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

 

 

Z biegowymi pozdrowieniami 

 

Artur Żebrakowski  

Stowarzyszenie Rzeszowscy Spartanie 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 • mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych o nazwie „BIEG TROPEM 

WILCZYM” w Rzeszowie w dniu 03.03.2019 roku, oraz nie istnieją przeciwwskazania medyczne do 

udziału w nich,  

• startuję na własną odpowiedzialność i jestem świadomy ryzyka związanego ze startem w zawodach 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni 

akceptuję zapisy w nim zawarte oraz potwierdzam odbiór pakietu startowego. 

 

Rzeszów, ………………… r. ……………………………………………………………  

(podpis)  

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO NA „BIEG 

TROPEM WILCZYM” w Rzeszowie w dniu 03.03.2019r. 

 

Dane uczestnika: 

 ......................................................................... (imię i nazwisko)  

................................................... (data urodzenia)  

 

Upoważniam Pana/Panią......................................................................(imię i nazwisko)  

legitymującego/ą dowodem osobistym.......................................................................... (seria, numer) 

do odbioru mojego pakietu startowego w ramach „BIEG TROPEM WILCZYM” w Rzeszowie 

 

Rzeszów, ………………… r. ..................................................  

(podpis) 

 

 

 

 



 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na WOLONTARIAT 

 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ......................................................................................................  

w pracach wchodzących w zakres Wolontariatu Sportowego przy organizacji „BIEG TROPEM WILCZYM” 

w Rzeszowie. Niniejszym oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za dojazd mojego dziecka 

do miejsca pracy oraz powrót do domu po zakończeniu wykonywanej pracy w ramach wolontariatu. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji działalności Wolontariatu Sportowego (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 

Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883). 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zgoda rodziców/Opiekunów prawnych na BIEG 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna/osoby nad którą sprawuję opiekę: ……………………………………………  

na start w zawodach „BIEG TROPEM WILCZYM w Rzeszowie w dniu 03.03.2019 oraz oświadczam że nie 

istnieją przeciwwskazania medyczne córki/syna/osoby nad którą sprawuję opiekę do udziału w 

zawodach. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w 

formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 09.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz.Ust. 

nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych.  

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki. Jestem świadomy/a, że uczestnictwo w 

zawodach niesie za sobą ryzyko utraty zdrowia lub życia.  

 

 

Rzeszów, data ………………………….. ……………………………………………… 

 podpis rodzica/prawnego opiekuna 


