
POGOŃ ZA ZAJĄCEM 
Grodziskiego Klubu Biegacza

(dla biegaczy i chodziarzy)

1. Cel imprezy:

− sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,

− integracja środowiska biegowego,

− propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

2. Organizator:

− Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza, gkbiegacza@gmail.com

− Nadleśnictwo Grodzisk,

3. Termin i miejsce: 

- Impreza odbędzie się 9 maja 2021 roku (niedziela) w Ujeździe k/Grodziska Wlkp. (Biuro zawodów

oraz START i META przy nieczynnej stacji kolejowej)

- Start o godzinie 9:00. 

UWAGA: Biorąc pod uwagę obecne warunki, organizator może przewidzieć start poszczególnych

grup uczestników w odstępach czasowych.

Polowe biuro zawodów czynne od godziny 8.00

4. Dystans i Trasa

- 5 km − prowadzi drogami leśnymi oraz drogami polnymi, trasa nie posiada atestu, trasa nie będzie

oznaczona co 1 km. 

5. Zgłoszenia

- ustalony jest limit 70 uczestników.

-  zgłoszeń można dokonywać elektronicznie  do  dnia 6  maja  2021 r.  do godz.  20:00  na  stronie

www.gkb.info.pl (https://www.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6094),  lub  do

wyczerpania  miejsc.  Wpisanie  na  listę  startową  nastąpi  po  prawidłowej  rejestracji  oraz  po

zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora.

- w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia w dniu biegu w godz. 8:00 do 8:30

6. Opłata startowa

Opłata  startowa  25,00  zł,  (członkom  Grodziskiego  Klubu  Biegacza  przysługuje  niższa  opłata

startowa w wysokości 15 zł).

Opłata nie podlega zwrotowi, możliwe jest jej przepisanie na innego uczestnika.

DANE DO PRZELEWU: 

Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza

ul. Żwirki i Wigury 2a



62-065 Grodzisk Wlkp.

58 2030 0045 1110 0000 0225 4990 (BGŻ PARIBAS BANK)

tytułem: POGOŃ ZA ZAJĄCEM   – Imię i Nazwisko  

7. Uczestnictwo:

− do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i podpiszą stosowne

oświadczenie o starcie  na własną odpowiedzialność, osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą

rodziców lub opiekunów z podpisem i nr PESEL i telefonem do rodzica/opiekuna. 

− 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.

− każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i

umieszczenia  w komunikacie  końcowym.  Zgodę potwierdza  własnoręcznym podpisem na  karcie

weryfikacyjnej w biurze zawodów.

- ze względu na pandemię, zalecane się posiadanie środków ochrony osobistej (maseczka etc)

8. Postanowienia końcowe:

− sklasyfikowani  zostaną  wszyscy  uczestnicy,  którzy  ukończą  bieg  oraz  marsz  nordic  walking

(oddzielne kategorie),

− organizator nie zapewnia depozytu,

− organizator zapewnia toaletę, lecz nie zapewnia możliwości kąpieli po biegu,

− uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność,

− pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją

regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów.

Szczegóły na stronie: https://www.facebook.com/Grodziski.Klub.Biegacza/ i www.gkb.info.pl

Kontakt: Piotr Bartkowiak:  piotr.bartkowiak@wp.pl  tel. 660 663 738

9. Postanowienia końcowe

− rejestracja przez zawodnika jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, którego

ostateczna interpretacja należy do organizatorów.

-  uczestnicy biegu biorą w nim udział  dobrowolnie oraz oświadczają,  że są świadomi zagrożeń,

ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i

wyłączną  odpowiedzialność  oraz,  że  nie  istnieją  żadne  przeciwwskazania  medyczne  do  wzięcia

udziału w zawodach.

-  uczestnicy powinni  być ubezpieczeni  od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki

zgłaszające lub indywidualnie

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.



-  uczestnik  wyraża  zgodę  na  wykorzystywanie  danych  osobowych  zawartych  na  karcie

zgłoszeniowej  zgodnie z  ustawą z dnia  10 maja 2018 r.  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 Biegacz, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-

065 Grodzisk Wielkopolski,

- celem pozyskania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie wirtualnej imprezy biegowej 

o nazwie POGOŃ ZA ZAJĄCEM Grodziskiego Klubu Biegacza

- dane będą przechowywane przez okres prowadzenia wszelkich edycji wirtualnych 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

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. 

DODATKOWE UWAGI.

Ze względu na okres pandemiczny prosimy o stosowanie się do poleceń organizatora w zakresie

ochrony osobistej.

Szczegóły na stronie:

https://www.facebook.com/Grodziski.Klub.Biegacza/ i www.gkb.info.pl

Kontakt: Piotr Bartkowiak:  

piotr.bartkowiak@wp.pl

 tel. 660 663 738


