
REGULAMIN
XI Bieg WOŚP Grodzisk Wlkp.  – Ptaszkowo

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.XI  Bieg  WOŚP  (W  ramach  akcji  WOŚP  „Policz  się  z  cukrzycą”  Grodzisk  Wlkp.  –
Ptaszkowo – Grodzisk Wlkp.(zwany dalej Biegiem) organizowany jest przez Stowarzyszenie
Grodziski  Klub Biegacza,  Szkoła Podstawowa im.  Jana  Pawła  II  w Ptaszkowie,  Centrum
Kultury Rondo pod patronatem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.
2.Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
3. W ramach „biegu” przewidziane są 2 drużyny: biegowa i Nordic Walking.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU
1. Bieg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2022 r. (niedziela)
Start: Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp. godz. 14:00
Przystanek: Sztab WOŚP w Ptaszkowie
Meta: Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp.
Biuro zawodów: Centrum Kultury Rondo ul. Kolejowa 12, czynne od 12.30 do 13:45.
2.Długość całej trasy ok. 12km (Grodzisk Wlkp. – Ptaszkowo: 6 km)
3. Organizator nie zapewnia depozytu oraz wyżywienia podczas imprezy.

§ 3. 
ZASADY BIEGU
1. Bieg ma charakter towarzyski: nie jest prowadzony pomiar czasu i klasyfikacja.
2.  Bieg  odbywa się  chodnikami  i  jezdnią  przy  otwartym ruchu ulicznym z zachowaniem
przepisów ruchu drogowego
3. Tempo Biegu będzie spokojne, dostosowane do wszystkich uczestników, by pokonać trasę
zwartą grupą.
4. Wskazane jest przebranie się w kolorowe stroje karnawałowe: peruki, peleryny itp.
5. Przed biegiem przeprowadzona będzie dobrowolna zbiórka do puszki, którą poniesiemy do
sztabu WOŚP w Ptaszkowie.
6. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy numer startowy.
7. W Ptaszkowie przeprowadzone zostaną licytacje.
8. Po ok. 30 minutach pobytu w Ptaszkowie powrót zwartą grupą do
CK Rondo w Grodzisku Wlkp. (ok. 6 km)

§ 4. UCZESTNICTWO W BIEGU
1.Zgłoszenie do  Biegu należy dokonać na stronie:    
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6636
2. W biegu brać mogą osoby pełnoletnie oraz w wieku od 16 do 18 roku życia za zgodą
rodzica /opiekuna prawnego po wypełnieniu stosownego oświadczenia.
4.Udział w Biegu jest bezpłatny, 
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest okazanie dokumentu tożsamości oraz
złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności  do udziału w Biegu w biurze zawodów
w dniu imprezy lub zgody rodzica/opiekuna prawnego.

§ 5. 
SZCZEGÓŁOWA TRASA BIEGU
1. CK Rondo,  ul.  Mossego,  Pl.  Powstańców Wielkopolskich  (Nowy Rynek),  ul.  Szeroka,
Stary Rynek, ul Poznańska i w stronę ścieżki biegowej do Ptaszkowa, 

 meta - sztab WOŚP w Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ptaszkowie.



2.Trasa powrotu: sztab WOŚP – ścieżka biegowa w kierunku Grodziska Wlkp. 
- ul. Nowaczyka  –ul. Powstańców Chocieszyńskich  - ul. 1 Maja - ul. Sienkiewicza 
- CK Rondo.

§ 6. BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom.
2. W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie
aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stronie www.gov.pl 
3. Uczestnicy startujący grupowo zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
4.  Podczas  biegu/marszu  Nordic  Walking  uczestnicy  powinni  zastosować  się  do
obowiązujących  przepisów,  szczególnie  poruszać  się  w  sposób  zapewniający  zachowanie
dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi
wytycznymi  Ministerstwa  Zdrowia  i  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  WHO  oraz
przepisami prawa. Wytyczne są dostępne na stornach: 
– Głównego Inspektora Sanitarnego
– Ministerstwa Zdrowia
– Światowej Organizacji Zdrowia
5. Uczestnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi
o zakażenie  wirusem COVID - 19 podczas uczestnictwa w biegu. Zdaje sobie sprawę, że
mimo reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich zasad istnieje ryzyko zakażenia.
6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa
epidemicznego obowiązującymi w danym czasie i miejscu realizacji biegu i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.
7. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora
w razie  zakażenia  się  wirusem COVID-19  podczas  uczestnictwa  w biegu/marszu  Nordic
Walking.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia XI Biegu
Grodzisk Wlkp. – Ptaszkowo – Grodzisk Wlkp.
2.  Administratorem  danych  osobowych  uczestników  jest  Stowarzyszenie  Grodziski  Klub
Biegacza, ul. Żwirki i Wigury 2a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, 
3.  Dane  osobowe  uczestników  biegu  będą  wykorzystywane  i  przetwarzane  zgodnie
z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.  g 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  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych,  zwane  RODO)  [Dz.  Urz.  UE z  dnia  5  maja  2016  r.
L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów;
przygotowania i wydrukowania numerów startowych  oraz przygotowania list startowych. 
4.  Przetwarzanie  danych,  o  których  mowa w ustępie  1  niniejszego  paragrafu  w związku
z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez
przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik

http://www.gov.pl/


wyraża  zgodę  i  zezwala  na  wykorzystanie  podanych  przez  niego  danych  osobowych  na
potrzeby  przesłania  do  uczestnika  informacji  dotyczących  16.  Biegu  WOŚP,  a  także  na
wewnętrzne  potrzeby  administracyjne  i  analityczne.  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  do
wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na
adres klubu.
7. Po zakończeniu biegu, Twoje dane będą nadal  przechowywane w celach wynikających
z przepisów prawa.
9. Organizator  zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć,
materiałów  filmowych,  wywiadów i  nagrań  dźwiękowych  przedstawiających  uczestników
biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach
typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na
wystawach, jak również na potrzeby promocyjne związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników „Biegu” obowiązuje niniejszy Regulamin.
2. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne
przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w biegu oraz, że są świadomi zagrożeń, ryzyka
i  obciążeń  fizycznych  jakie  wiążą  się  z  udziałem w biegu i  ponoszą  z  tego tytułu  pełną
i wyłączną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne
kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu
spowodowane przez  uczestników imprezy.  Uczestnicy  ponoszą  odpowiedzialność  cywilną
i prawną za wyrządzone szkody.
4.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  materialnej  za  rzeczy  zaginione  w  trakcie
trwania biegu.
5.  Podczas  uczestnictwa  w  biegu  należy  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  prawa
(w tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym).
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.
10. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza
gkb.info.pl


