
 

POLSKA BIEGA 2020 

Regulamin 

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Biegi organizowane są przez Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza, Gminę Grodzisk Wlkp. 

i Nadleśnictwo Grodzisk Wielkopolski.  

2. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

3. Ze względu na pandemię, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu między 

uczestnikami imprezy zgodnie z zaleceniami GIS, zarówno podczas zapisów w dniu 30 sierpnia 

2020 r. jak i podaczas trwania imprezy. 

 

§ 2. TERMIN, MIEJSCE i ZASADY BIEGU 

1. Biegi odbędą się w ramach Akcji Polska Biega 30 sierpnia 2020 roku w Parku Miejskim 

w Grodzisku Wielkopolskim.  

BIEG POKOLEŃ 

1. Zbiórka i wspólna rozgrzewka ok. godz 18.00 

1. Start ok.  18:20 

2. Trasa – 1 okrążenie w parku  – 450 m  

3. Zasady biegu pokoleń:  

Skład sztafety: 

- dziecko – do  5 lat  (lub za zgodą organizatora w innym wieku), 

- rodzic dziecka.  

Przebieg sztafety: 

trasa całej sztafety to 450 m ścieżkami  w Parku Miejskim 

I zmiana: rodzic ok. 350m 

II zmiana: dziecko ok. 100m 

Uczestnik biegnie z pałeczką i w strefie zmian przekazuje ją dziecku. 

BIEG PO PARKU – wspólny bieg ścieżkami parkowymi – dystans ok. 1 km. Ten wspólny bieg 

jest dedykowany każdemu, niezależnie od wieku. 

 

§ 3. KLASYFIKACJE i NAGRODY 

1. Każde dziecko na mecie otrzyma pamiątkowy medal, napój. 

2. Nie będzie prowadzonej klasyfikacji ogólnej Open i kategorii.  

3. Biegi mają charakter rekreacyjny.  

 



 

 

 

§ 4. ZGŁOSZENIE  

1. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej 

przesyłając zgłoszenie na adres: gkbiegacza@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy wpisać imię 

i nazwisko dziecka oraz wiek oraz imię nazwisko opiekuna/rodzica. 

2. Organizatrzoy przewidują również zapisy w dniu biegu: 30.08.2020r. od 17:15 do 17:50. 

3. Każdy zawodnik musi być zweryfikowany wraz z rodzicem w biurze zawodów i podpisać 

zgodę na start dziecka.  

4. Maksymalna liczba uczestników - 150 zawodników (dzieci + rodzice). 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dorośli startują na własną odpowiedzialność, a za dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

2. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. 

3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym 

 i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała 

i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji 

i umieszczenia w komunikacie końcowym, oraz publikacji zdjęć na stronach biegu, zgodę 

potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie weryfikacyjnej w biurze zawodów. 

5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie 

zgłoszeniowej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez 

Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji 

zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych 

obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, 

w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany 

podczas zawodów wynik w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka 

informacja dla potrzeb organizacji zawodów 

Dane osobowe i RODO  

- Administratorem danych jest: Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza, ul. Żwirki i Wigury 1, 

62-065 Grodzisk Wielkopolski, 

- celem pozyskania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy biegowej o nazwie 

Polska Biega 2020 

- dane będą przechowywane przez okres prowadzenia wszelkich edycji biegów przez 

Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do 

żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
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ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Brak akceptacji na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunkowych skutkuje niedopuszczeniem do wzięcia udziału w imprezie biegowej. 

Rejestracja w systemie i wzięcie udziału w biegu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

6. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu dokonuje organizator biegu. 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące biegu można uzyskać pod numerem telefonu: 

Tel. 660 663 738 

e-mail: gkbiegacza@gmail.com 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

  


