
REGULAMIN biegu i marszu nordic walking  

„Zabiegam o czysty Jarosław” 

 
I. CEL 

1. Promocja wśród mieszkańców aktywnego trybu życia i prośrodowiskowych postaw w trakcie rekreacji 
i w życiu codziennym. 

2. Propagowanie biegania i nordic walking jako prostych form aktywności dostępnych dla każdego. 
3. Popularyzacja zdrowego stylu życia. 
4. Aktywna edukacja ekologiczna społeczeństwa i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
5. Promocja Jarosławia jako miasta sportu i przyjaznego środowisku naturalnemu. 

 
II. ORGANIZATORZY i PARTNERZY 

1. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół. 
 

III. TERMIN i MIEJSCE 
1. Bieg i marsz pn. „Zabiegam o czysty Jarosław” odbędzie się w niedzielę 07.11.2021 r. o godz. 12:00 

w Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu. 
2. Start i meta biegu znajdować się będą w głównej alei Parku. 
3. Trasę stanowić będzie 1 pętla wokół parku – ok. 1 km. 

 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA 

1. Bieg i marsz nordic walking „Zabiegam o czysty Jarosław” ma charakter towarzyski. 
2. W biegu mogą wziąć udział wszystkie osoby niezależnie od wieku. 
3. Uczestnicy pełnoletni startują po wypełnieniu oświadczenia (załącznik nr 1 do regulaminu). 
4. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów po 

przedłożeniu oświadczenia (załącznik nr 2 do regulaminu). 
5. Dozwolona jest forma pokonania dystansu: bieg, marsz, marsz nordic walking. 
6. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy – zgłoszenia zostaną 

uruchomione do 25.10.2021 r. na stronie internetowej Organizatora – www.jgbsokol.pl 
7. Udział w Biegu i marszu nordic walking „Zabiegam o czysty Jarosław” jest bezpłatny.  
8. Organizator przewiduje udział 100. uczestników. 

 
 

V. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 
1. Wszyscy uczestnicy Biegu i marszu nordic walking „Zabiegam o czysty Jarosław” otrzymają przyjazny 

środowisku upominek/medal. 
2. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody w tym ekologiczne upominki. 
3. Uczestnikom wydarzenia Organizator zapewnia wodę i poczęstunek. 
4. Organizator zapewnia profesjonalne zabezpieczenie medyczne wydarzenia. 

 
 
 



VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestnicy biegu i marszu nordic walking „Zabiegam o czysty Jarosław” startują na własną 

odpowiedzialność. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które mogą wydarzyć się podczas biegu. 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. 
3. 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. 

4. Rejestrując się i startując w biegu akceptujesz niniejszy regulamin. 
5. Podczas uczestnictwa biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów 

związanych z reżimem sanitarnym). 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
7. Wydarzeniu będzie towarzyszył mini-piknik w ramach, którego przewidziano atrakcje dla dzieci. 
8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy oraz w celach 
marketingowych. 

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegu 
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 
zamieszkuje. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu 
promocji biegu i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji 
cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów. 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 
6. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych 

osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, o przyszłych imprezach oraz 
produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z 
ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie 
kierując korespondencję na adres Organizatora. 

8. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 
zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz 
Rozporządzeniem 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). 

 
 

 

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miejskiej Jarosław 

 

 
 



Załącznik nr 1 
…..…………………………………. 
        (miejscowość i data) 

................................................................... 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
 
 

Oświadczenie o zdolności do udziału w Biegu i marszu nordic walking „Zabiegam o czysty Jarosław” 
 
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanym Biegu i marszu nordic walking 
„Zabiegam o czysty Jarosław” w Jarosławiu w dniu 7 listopada 2021 roku oraz że nie ma żadnych 
przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w wydarzeniu. Ponadto oświadczam, że zapoznałem się 
z regulaminem i go akceptuję, a w zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb Biegu 
i organizatora. 
 
 
........................................................ 
(data i podpis uczestnika) 
 
 
…..…………………………………. 
(miejscowość i data) 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 
 

…..…………………………………. 
        (miejscowość i data) 

 
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej Biegu i marszu nordic walking 
„Zabiegam o czysty Jarosław” 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki …………………………………………………………………………………….. 
(rok urodzenia) ………………….. w Biegu i marszu nordic walking „Zabiegam o czysty Jarosław” w Jarosławiu 
w dniu 7 listopada 2021 roku Oświadczam, że u mojego dziecka nie występują przeciwwskazania zdrowotne 
do wzięcia udziału w Biegu. 
 
 
 
 
....................................................... 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


