REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKI
BIEG CHROBREGO

1. Ce l i mpr e z y
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Or gani z ator z y
Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu.
3. Współ or gani z at or z y
Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.
4. Ter mi n i mi e jsc e i mpr e z y
24 września 2021 (piątek) godz. 10.30.
Start i meta – os. Bolesława Chrobrego przy SP nr 17 w Poznaniu.
W sekretariacie zawodów opiekunowie pozostawiają:
 listę zawodników (imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła) podpisaną przez –
opiekuna/wychowawcę, nauczyciela
 podpisane zgody przez rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w biegu, zawierające
klauzulę o ochronie danych osobowych, oświadczenie (COVID-19) oraz informację o
ubezpieczeniu - strona zawierająca pkt. 9 i 10 regulaminu.
5. Pr ogr am, dystanse i k ate gor i e
godzina
k at eg or ia
r oczn i k
d ys tan s
10.30
biegi przedszkolaków
100 m
11.00
I
chłopcy 2014, 2013
500 m
11.10
I
dziewczęta 2014, 2013
500 m
11.20
II
chłopcy 2012, 2011
500 m
11.30
II
dziewczęta 2012, 2011
500 m
11.40
III
chłopcy 2010, 2009
1 000 m
11.55
III
dziewczęta 2010, 2009
1 000 m
12.10
IV
chłopcy 2008, 2007
1 500 m
12.25
IV
dziewczęta 2008, 2007
1 500 m
12.40
V
chłopcy i dziewczęta 2006 i starsi
2 000 m
6. Zgł osz e ni a
Biuro Wielkopolskiego TKKF w Poznaniu ul. Winogrady 11, tel. 61 8531 541 oraz biuro@wtkkf.pl
Biuro zawodów w dniu 24.09.2021 będzie czynne od godz. 10.00 w holu budynku SP nr 17.
7. Nagr ody
Za miejsca I-III w kategorii: medal, dyplom, upominek.
8. Posta n owi e ni a k ońc owe
1.Każdy zawodnik zobowiązany jest potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.
2.Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem
możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach organizowanych przez Organizatora.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez
uczestników.
4.Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody
przez uczestnika Biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na
wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.Uczniowie zobowiązani są posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
6.Wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.wtkkf.pl
7.Wszelkie dodatkowe informacje otrzymać można w biurze Wielkopolskiego TKKF ul. Winogrady 11,
tel. 61-8531 541, lub na stronie www.wtkkf.pl - regulamin imprezy.
8.Organizator będzie się stosował do obowiązujących przepisów MZ i GIS związanych ze stanem epidemii
Covid – 19.

9. Ochrona danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w

Poznaniu z siedzibą przy ul. Winogrady 11, 61- 663, REGON: 007022973 NIP: 972-079-23-82.
b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit
b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy)
oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna
zgoda osoby, której dane dotyczą.
f) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d)
ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku
w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.
g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych
przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w
każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo
opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której
zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu
rozgrywania Biegu.
Poda n i e da n ych os obowych or a z wyr a ż en i e z god y n a i ch prz et wa r z an i e jest dobr owol n e,
l ecz i ch n i epoda n i e l ub br a k z god y n a i c h pr z et wa rz an i e un i em oż l i wi a udz ia ł w Bi egu.
10. Informacja o ubezpieczeniu.
1.Każdy uczestnik/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażając zgodę na udział w w/w
imprezie i po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia NNW wyraża zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków i potwierdza, że otrzymał ogólne warunki ubezpieczenia NNW ustalone
uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 przed przystąpieniem do umowy
ubezpieczenia i przed wyrażeniem zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej oraz informacji o
przetwarzaniu danych osobowych.

ZGODA
Wyrażam zgodę na udział …...........................................................……w „Biegu Chrobrego”
(IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA)
Szkoła nr ….......................................................................................

….............................................
podpis opiekuna prawnego
Poznań, 24.09.2021.

