
Regulamin 4. Biegu „Policz si ę z cukrzyc ą” w Jarosławiu 
 

I. ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” jest Sztab nr 213 prowadzony przez 
Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia. 

2. Partnerem Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” w Jarosławiu jest Stowarzyszenie Jarosławska 
Grupa Biegowa Sokół. 
 

II. O BIEGU 
 

1. Bieg ma charakter towarzyski i odbywa się bez pomiaru czasu. 
2. Opłata za udział w biegu wynosi:  

 
- 10 zł dorośli 
- 5 zł dzieci  
 
Opłata w całości przekazana jest na WOŚP. Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma medal. 

3. Opłatę za udział w biegu należy wpłacić na subkonto Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty 
i Promocji Zdrowia dedykowane do wpłat w ramach finału WOŚP: 80 9096 0004 2001 0014 
2670 0003 (tytułem: imię i nazwisko uczestnika – bieg WOŚP) do dnia 7 stycznia 2020 r. 
włącznie lub wyliczoną kwotę uiścić w biurze zawodów przed biegiem. 

4. Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. 
5. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu również zawodników nordic-walking. 

 
III. CEL 

 
1. Propagowanie akcji "Policz się z cukrzycą" – programów autorskich Fundacji WOŚP, a także 

Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. 
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy. 
3. Popularyzacja biegania jako najbardziej powszechnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla 

każdej grupy wiekowej. 
4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania 

pierwszej pomocy. 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Bieg odbędzie się w sobotę 11 stycznia 2020 r.  na terenie Parku Miejskiego im. Bohaterów 
Monte Cassino w Jarosławiu. 

2. Start, meta biegu i biuro zawodów zlokalizowane będą w głównej alei Parku. Na potrzeby biegu 
wytyczona została pętla o długości ok. 1 km. 

3. Bieg odbędzie na dystansie 1 km (1 okrążenie). 
4. Oficjalne otwarcie i start biegu dla wszystkich uczestników odbędzie się o godzinie 12:00.  
5. Szczegółowa trasa biegu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
6. Trasa biegu będzie oznaczona taśmami. 

 
 

V. ZASADY UCZESTNICTWA i ZGŁOSZENIA 
 

1. W biegu WOŚP mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku. 
2. Zgłoszenia do biegu WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie internetowej: http://www.jgbsokol.pl/bieg-wosp2020 
3. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 10 stycznia 2020 r.  lub zostaną wcześniej 

zamknięte po osiągnięciu limitu 200 uczestników . 



4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie 
podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. 

5. W przypadku wszystkich osób niepełnoletnich będzie dodatkowo wymagany podpis rodzica lub 
prawnego opiekuna na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu. 

6. Organizator gwarantuje numery startowe i medale dla pierwszych 200 osób. Organizator 
zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu 
zgłoszeń. 
  

VI. BIURO ZAWODÓW  
 

1. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino 
w Jarosławiu w okolicy startu biegu. 

2. Odbiór numerów startowych i opłata za udział w biegu przez osoby, które nie dokonały wpłaty 
na konto, o którym mowa w rozdziale II, ust. 3 regulaminu możliwe będą w dniu 11 stycznia 
w godzinach pracy biura zawodów od 10:45 do 11:45.  

3. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem 
weryfikacji danych osobowych. 

4. Zapisani zawodnicy zobligowani są do odbioru numerów startowych i uiszczenia opłaty do godz. 
11:45 w dniu biegu – zaleca się wcześniejsze przybycie do biura zawodów w celu odbioru 
numerów startowych. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wyłączenie odpowiedzialno ści organizatora 
 

1. W biegu startujesz na własną odpowiedzialność. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które mogą wydarzyć się podczas 

biegu. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia ani innych świadczeń na rzecz startujących. 
3. Organizator zobowiązuje się tylko do wyznaczenia trasy, wystartowania biegu, udostępnienia 

systemu obsługi zapisów. 
4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę w obrębie podanej trasy biegu. 
5. Trasa biegu nie jest zamknięta dla osób niestartujących w biegu oraz nie jest w żaden sposób 

zabezpieczona. Inne osoby mają takie same prawo przebywać w tym miejscu jak uczestnicy 
biegu. W czasie biegu zachowujemy się w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych 
uczestników biegu oraz innych osób znajdujących się na trasie biegu. Na ścieżkach mogą 
poruszać się spacerowicze i rowerzyści.  

6. Zachowaj ostrożność i zdrowy rozsądek. W przypadku, gdy zauważysz, że komuś coś się stało, 
przerywasz bieg i wzywasz pomoc. 

7. Startując w biegu i rejestrując się w serwisie akceptujesz niniejszy regulamin. 
8. W czasie biegu należy stosować się do poleceń osób obsługujących bieg. W czasie biegu 

poruszamy się po wyznaczonej trasie, niedopuszczalne jest skracanie trasy. 
9. Biegamy dla przyjemności i zachowujemy się kulturalnie z poszanowaniem zasad fair play. 

 
Interpretacja regulaminu nale ży do organizatora. 

 

Załączniki 

1 – ogólna klauzula informacyjna 

2 – trasa biegu 

3 – wzory o świadcze ń 



Załącznik nr 1 

Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 
informujemy, że: 
 
I. Cele i podstawy przetwarzania 

 
Organizator będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu organizacji, przeprowadzenia 
i promocji zawodów sportowych Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą” w Jarosławiu (termin: 
11.01.2020 r.).  
 

II. Prawo do sprzeciwu. 
 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane 
w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla 
nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i 
wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 
 
III. Prawo do cofni ęcia zgody. 

 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych 
osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody 
przed jej wycofaniem. 

 
IV. Okres przechowywania danych. 

 
Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres 
niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach: dochodzenia 
roszczeń w związku z wykonywaniem usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprezy. 
 

V. Prawa osób, których dane dotycz ą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

VI. Informacja o wymogu / dobrowolno ści podania danych. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału 
w Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą”.  
 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Trasa biegu – Park Miejski im. Bohaterów Monte Cass ino w Jarosławiu 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 

 

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

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

Oświadczenie o zdolno ści do udziału w Biegu 
 
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanym biegu 
„Policz się z cukrzycą” w Jarosławiu w dniu 11 stycznia 2020 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) 

 
 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby nie pełnoletniej w biegu  
 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki …………………………………… 
(rok urodzenia) …………….. w Biegu „Policz się z cukrzycą” w Jarosławiu w dniu 11 
stycznia 2020 roku. Oświadczam, że u mojego dziecka nie występują 
przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w Biegu. 
 

 

 

 

....................................................... 
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


