
VI BIEG CZTEROLISTNEJ KONICZYNKI i NORDIC WALKING 

*W czasach zarazy* 

08.08.2020 
M U N I N A  

 Cel zawodów 

1. Promocja wsi Munina i Gminy Jarosław, jako idealnego miejsca do uprawiania biegania i Nordic 

Walking, przyjaznego dla ludzi aktywnych. 

2. Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego biegaczy- amatorów. 

3. Promocja biegania i Nordic Walking jako sposobu na długowieczność i najłatwiej dostępnej 

formy aktywności fizycznej. 

4. Popularyzacja zdrowego stylu życia. 

5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu i filantropii. 

Organizatorzy, Współorganizatorzy , Patronat 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina. 

2. Jarosławska Grupa Biegowa Sokół. 

3. Gmina Jarosław 

                                                               Zasady uczestnictwa 

1. Zgłoszenie się zawodnika do biegu jest równoważne z oświadczeniem, że biegnie na własną 

odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru 

tego wydarzenia, posiada dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do 

uczestnictwa w wydarzeniu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku 

dla potrzeb materiałów reklamujących bieg i relacjach dla sponsorów oraz potrzebnej 

dokumentacji związanej z ochroną danych osobowy , swoje oświadczenie składa dobrowolnie.  

2. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w widocznym 

miejscu. 

3. Bieg  na dystansie 5 km odbędzie się na zróżnicowanej nawierzchni; asfaltowej, szutrowej,  

polnej częściowo o charakterze przełajowego biegu. Punkt z wodą przewidziany na ok.2,5 km. 

4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w biegu na 5 km i Nordic Walking jest pokonanie 

zatwierdzonej trasy w regulaminowym czasie 1 godziny. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu 



lub marszu w wyznaczonym czasie zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.  

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność 

(obowiązują go przepisy o ruchu drogowym oraz Kodeks Cywilny). 

5. W biegu i wyścigu Nordic Walking na 5 km mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. 

6. W trakcie zawodów, wszystkie osoby są zobowiązane do przestrzegania wytycznych 

epidemiologicznych; zachowania dystansu społecznego, noszenia maseczki w przypadku 

niemożliwości zachowania dystansu oraz zasad higieny , związanych ze stanem epidemii na 

terenie Polski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji i usunięcia z biegu 

osób, które w rażący sposób nie przestrzegają ww. wytycznych. 

Zgłoszenia i opłata startowa 

1. Zgłoszenia do biegu i Nordic Walking przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy na 

stronie Timekeeper. 

2. Zapisy elektroniczne  aktywne do 31 lipca. Nie będzie zapisów w dniu zawodów.  

3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego, uiszczenie 

darowizny-opłaty, podpisania karty biegu w biurze zawodów. Zapisanie i opłacenie biegu jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wypełnienia  limitu zgłoszeń, który wynosi 120 osób BIEG i 30 osób NORDIC WALKING na 5 

km. Organizator ma prawo zmienić liczbę uczestników w każdym czasie w związku ze zmianą 

przepisów i sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Jarosław. 

5. Darowizna-opłata startowa za udział w Biegu Głównym i Nordic Walking  wynosi 45 zł. Nie 

podlega zwrotowi, może być przepisana na inna osobę . 

6. W przypadku , gdy nie będzie możliwe zorganizowanie biegu w realu (w związku z trudną do 

przewidzenia sytuacją epidemiologiczną)  będą przeprowadzone  zawody wirtualne. 

7. Opłatę za uczestnictwo w biegu należy opłacić do 31 lipca, po tym terminie wykreślamy 

nieopłaconych i potrzebna będzie nowa rejestracja, jeśli będą wolne miejsca. 

8. Wpłaty prosimy kierować na konto: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina  37-514 Munina, ul 

Szkolna 3  Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 50909600042001005672130001  z opisem; 

darowizna:  imię nazwisko biegacza 

9. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik biegu otrzymuje: 

                - tematyczny medal 

                - elektroniczny pomiar czasu  

                 - numer startowy  

               - chip do pomiaru czasu , 

               - woda na trasie i mecie biegu,  

               - „coś na ząb” 

               - gadżety „covidowe” 



Klasyfikacja 

***** W Biegu na dystansie 5 km 

1. Open Kobiet i Mężczyzn  

2. Kat. wiekowe: najlepszy(a) przed 40-stką i po 40-stce                                                                                                                                                              

3. Rywalizacja grup biegowych o tytuł NAJLEPSZEJ GRUPY BIEGOWEJ KONICZYNKI 2020 

 Zawodnicy wpisujący nazwę swojej grupy biegowej automatycznie biorą udział w 

rywalizacji grup biegowych: do klasyfikacji brane są 2 najlepsze wynik mężczyzn i 

najlepszy wynik członkini danej grupy biegowej. Klasyfikujemy trzy najlepsze grupy. 

***** W Nordic Walking nagrodzimy najlepszą kobietę i mężczyznę. 

  Wszyscy uczestnicy naszych zawodów są zwycięzcami, dlatego ci którzy ukończą wyścig otrzymają na 

mecie pamiątkowy medal. 

 Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki. 

Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe oraz wizerunek uczestników VI Biegu Czterolistnej Koniczynki będą przetwarzane w 

celach przeprowadzenia biegu, komunikacji i informacji o organizowanych imprezach, wyłonienia 

zwycięzcy,  przyznania i wydania nagród oraz publikacji list startowych i wyników oraz wykorzystane 

zostaną w materiałach fotograficznych i filmowych z biegu.  

Każdy zawodnik zgłaszając się do Biegu Czterolistnej Koniczynki podaje dane osobowe (imię, nazwisko, 

rok urodzenia, adres email, płeć i nr telefonu, miejsce zamieszkania) na formularzu na stronie 

www.lmekeeper.pl, któremu Organizator powierza przetwarzanie tych danych osobowych 

uczestników firmie Timekeeper w celu prowadzenie rejestracji zawodników, elektroniczny pomiar 

czasu ,klasyfikacje zawodników i generowanie  wyników zawodów, drukowanie listy zawodników i 

umieszcza je na swojej stronie internetowej i w dniu zawodów w wersji papierowej wywieszonej na 

terenie zawodów. ZAWODNIK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.  

Administrator Danych - przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres , przynależność klubowa, e-mail, numer telefonu, płeć oraz wizerunek tylko i 

wyłącznie dla celów organizacji biegu i komunikacji z zawodnikiem, sponsoringu i reklamy biegu. 

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 

informuje, że: 

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina z siedzibą w 

Muninie ul. Sportowa 3 , zwany dalej Administratorem; który prowadzi operacje przetwarzania 

danych osobowych uczestnika ,  



- Dane osobowe i wizerunek uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji imprezy i jej promocji 

przez Organizatora tj. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina  w kontekście jego udziału w organizacji 

imprezy, jej promocji i działań komunikacyjnych, na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). 

- Dane osobowe uczestnika nie będą udostępniane innym poza wymienionymi wyżej. 

- Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

- Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres organizacji i promocji imprezy  do 

kontaktu z uczestnikiem i informowania go o Biegu Czterolistnej koniczynki. 

 - Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Biegu,   

- Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

- Dane osobowe uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

- Dane osobowe uczestnika nie podlegają profilowaniu. 

- Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie w wizerunku 

Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów jako osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie 

wymaga pobierania Jego zgody, które mogą być  umieszczane na wszelkich nośnikach 

mullmedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu. 

- Przystępując do zawodów Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku przez 

Organizatora i Sponsorów - stanowiącego więcej niż szczegół całości imprezy publicznej w celach 

relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach mullmedialnych w Internecie, prasie, 

telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu. 

- Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i dobrowolną zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez Administratora.  

Postanowienia końcowe: 

                   

1. Zapewniamy  Opiekę medyczną w trakcie trwania biegu. 

2. Nie będzie depozytu. 

3. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub 

odwołania zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub 

klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego. 

5. Interpretacja regulaminu należy do Dyrektora biegu. 

6. kontakt; Dyrektor Biegu Marta ORONOWICZ  mail; biegkoniczynki@gmail.com lub messenger o 

bieg koniczynki 

mailto:biegkoniczynki@gmail.com

