
Regulamin biegów - Tikkurila MiniMaraton 2019 
 
 
 

1. CEL  
● Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród 

najmłodszych mieszkańców Dębicy i okolic.  
● Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.  
● Promocja zdrowego stylu życia.  
● Biegi przeznaczone są dla dzieci urodzonych w latach 2008-2018 

 

2. ORGANIZATOR  
Klub Biegacza Maratończyk Dębica 

 

3. SPONSOR 

Tikkurila Polska S.A. 

 

4. TERMIN i MIEJSCE  
09.06.2019 r. (niedziela), godzina 09:00 ul. Akademicka, Dębica - okolice 

ratusza - stadion. 

 

5. ZGŁOSZENIA  
● Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie 

timekeeper.pl  od 1 maja 2019 do 5 maja 2019 lub do 
wyczerpania limitu miejsc.  

● Decyduje kolejność zapisów. 

 

6. BIEGI 
● Udział w biegach jest bezpłatny.  
● Dystans biegów 50 - 400m.  
● Podczas biegów nie będzie prowadzony pomiar czasu oraz klasyfikacja 

najszybszych dzieci. 
● Dzieci które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.  
● Biegi odbędą się w 6 kategoriach w zależności od płci oraz wieku 

dziecka. 

 

Kategoria / Roczniki Dystans 
  

Dziewczynki 2016 - 2018 ok 50m 
  

Dziewczynki 2013 - 2015 ok 200m 
  

Dziewczynki 2008 - 2012 ok 400m 
  

Chłopcy 2016 - 2018 ok 50m 
  

Chłopcy 2013 - 2015 ok 200m 
  

Chłopcy 2008 - 2012 ok 400m 
  

http://timekeeper.pl/


7. BIURO ZAWODÓW  

Biuro zawodów biegów dla dzieci zlokalizowane będzie w hali sportowej  

dawnej jednostki wojskowej, czynne od godziny 07:30 do godziny 8:45. 
 

8. LIMIT UCZESTNIKÓW  
Organizator ustala limit 150 dzieci biorących udział w biegu + 10 miejsc 
do dyspozycji Sponsora, jeżeli pozwolą na to względy organizacyjne i 
logistyczne. 

 
 

 

9. UCZESTNICTWO  

● W celu odbioru pakietu startowego uprawniającego do startu, każde dziecko 

musi zgłosić się osobiście z opiekunem prawnym do biura zawodów.  
● Każde dziecko staruje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica i/lub opiekuna 

prawnego, który to potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o 

zdolności dziecka do udziału w biegu.  
● Każdy rodzic i/lub opiekun prawny dziecka podaje dane osobowe (swoje i 

dziecka, które bierze udział w biegu) na formularzu, o którym mowa w ust. 5 

Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.  
● Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię i 

nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu rodzica i/lub 

opiekuna prawnego dziecka oraz imię i nazwisko, płeć, data urodzenia dziecka  
● Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 Organizator 

informujemy, że:  
● Administratorem danych osobowych dziecka, rodzica i/lub opiekuna prawnego 

jest KB Maratończyk z siedzibą ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica, zwany dalej 

Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych 

dziecka, jego rodzica i/lub opiekuna prawnego,  
● Dane osobowe dziecka, rodzica i/lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w 

celu realizacji imprezy i jej promocji przez Organizatora i Sponsora Tytularnego 

w kontekście jego udziału w organizacji imprezy, jej promocji i działań 

komunikacyjnych, na podstawie wyrażonej przez rodzica i/lub opiekuna 

prawnego zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a 

Rozporządzenia).  
● Dane osobowe dziecka, rodzica i/lub opiekuna prawnego nie będą udostępniane 

innym odbiorcom.  
● Dane osobowe dziecka, rodzica i/lub opiekuna prawnego nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego.  
● Dane osobowe dziecka, rodzica i/lub opiekuna prawnego będą przechowywane 

przez okres organizacji i promocji imprezy  
● Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Biegu Tikkurila MiniMaraton 

2019, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w nim, 



● Rodzica i/lub opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich i dziecka 

danych oraz prawo do:  
● żądania od Administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
● przenoszenia danych,  
● wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  
● wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
● cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.  
● Dane osobowe dziecka, rodzica i/lub opiekuna prawnego nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  
● Dane osobowe dziecka, rodzica i/lub opiekuna prawnego nie podlegają 

profilowaniu.  
● Rodzic i/lub opiekun prawny jest zobowiązany do podania danych osobowych 

swoich oraz dziecka, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestnictwa dziecka w biegu.  
● Rodzica i/lub opiekuna prawny posiada prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
● Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na 

rozpowszechnianie wizerunku dziecka przez Organizatora i Sponsorów-jako 

osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania Jego 

zgody umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, 

prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.  
● Przystępując do zawodów rodzic i/lub opiekun prawny wyraża zgodę na 

publikowanie wizerunku dziecka przez Organizatora i Sponsorów-stanowiącego 

więcej niż szczegół całości imprezy publicznej w celach relacji z imprezy i jego 

promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji 

oraz na nośnikach reklamowych innego typu.  
● Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE  
● Dodatkowo po biegach przewidziane są zabawy i konkursy dla dzieci. 

 

11. KONTAKT  
● kontakt@maratonczyk-debica.pl 

 

12. Organizatorzy są uprawnieni do wprowadzenia zmian do niniejszego 

regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie 

praw dzieci startujących w Biegu. Zmieniony tekst regulaminu obowiązuje od 

chwili jego opublikowania 

mailto:kontakt@maratonczyk-debica.pl

