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Regulamin VIII Biegu Rycerza Okunia dla dzieci i młodzieży 

10 czerwca 2018 Okuniew 

 

I. Niniejszy regulamin traktuje o organizacji VIII Biegu Rycerza Okunia dla dzieci 
i młodzieży. Stanowi o przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy, określa sposób 
przystąpienia do konkurencji a także ustala zasady związane z jej przebiegiem. 
 
II. Cel imprezy. 
 

Celem imprezy jest: 
1. promocja Gminy Halinów i sołectwa Okuniew jako ośrodków działalności kulturalnej 

i wspierających rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, 
2. wzbudzenie zainteresowania kulturą i historią w ogólności oraz dziejami miejscowości 

Okuniew posiadającej wielowiekową przeszłość. 
 

III. Organizator oraz Patronat Honorowy. 
 

1. Organizatorem Biegu Rycerza Okunia jest Gminne Centrum Kultury, 05-079 Okuniew, 
ul. Rynek 46/2. 

2. Patronem Honorowym jest Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski. 
 

IV. Termin, miejsce i limit czasu. 
 

1. Bieg odbędzie się w terminie 10. 06. 2018 r. od godz. 9.00 do godz. 11.30 w Okuniewie. 
2. Start i meta biegu: ul. Marii Konopnickiej (przy szkole w Okuniewie). 

V. Trasa Biegu oraz klasyfikacja. 

1. O przyporządkowaniu do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje data urodzenia 
Uczestnika biegu (skończone lata w dniu biegu). 

2. Bieg dzieci i młodzieży: 
• KATEGORIA WIEKOWA 3 – 5 LAT (100 m)  
• KATEGORIA WIEKOWA 6 – 8 LAT (150 m) 
• KATEGORIA WIEKOWA 9 – 11 LAT (200 m) 
• KATEGORIA WIEKOWA 12 – 14 LAT (300 m) 
• KATEGORIA WIEKOWA 15 – 17 LAT (2500 m – jedno okrążenie biegu głównego) 

 
VI.  Nagrody  

1. W biegach dzieci i młodzieży, a więc w kategoriach wiekowych poniżej 18 roku życia,   
przewidziano wręczenie nagród i medali za zajęcie miejsc od I do III dla dziewcząt 
i chłopców.    

2.   Dodatkowo wszyscy zawodnicy biorący udział w VIII Biegu Rycerza Okunia otrzymają  
medal pamiątkowy. 
 

 
VII.  Warunki uczestnictwa. 
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Warunkiem uczestnictwa jest: 
1. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez: 

- wysłanie go za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego na stronie internetowej 
www.gckgminahalinow.pl w terminie od 15.05.2018 r. do dnia 06.06.2018 r.  (lub do czasu 
wyczerpania limitu) 
- lub wysłanie na adres mailowy biegrycerza@gckgminahalinow.pl (po wcześniejszym 
pobraniu go ze strony internetowej GCK) w terminie od 15.05.2018 r.  
do dnia 06.06.2018 r. (lub do czasu wyczerpania limitu) 
- lub osobistego złożenia w terminie od 15.05.2018 r. do dnia 06.06.2018 r. (lub do czasu 
wyczerpania limitu) w Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie przy ul. Rynek 46/2,  
05-079 Okuniew:  
poniedziałki od godz. 16.00 do godz. 18.00, 
- lub osobistego złożenia w terminie od 15.05.2018 r. do dnia 06.06.2018 r. (lub do czasu 
wyczerpania limitu) w Kawiarence internetowej GCK w Halinowie (budynek Urzędu 
Miejskiego w Halinowie, wejście od ul. Bema) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00 
 
W przypadku osób niepełnoletnich formularz podpisuje rodzic lub opiekun prawny dziecka. 
 
Osobami przyjmującymi zgłoszenia są: pani Katarzyna Jurecka tel. 511 00 67 76 oraz pan 
Radosz Kudła. 
 

2. Organizator informuje, że nie ma możliwości zapisania się w dniu biegu. 
3. Odbiór pakietu startowego. 

a) Odbiór pakietu startowego będzie możliwy w dniu 10.06.2018 r. od godz. 8.00 w 
Biurze biegów przy ul. Konopnickiej 2/3, (przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Okuniewie). 

b) W celu zweryfikowania danych z formularza zgłoszeniowego należy mieć ze sobą 
dokument tożsamości/legitymację szkolną. 

c) Po weryfikacji uczestnik otrzyma pakiet startowy. 
d) Do odbioru pakietu startowego uprawniony jest Rodzic lub Opiekun prawny 

uczestnika. 

VIII. Postanowienia końcowe 

a. Udział w biegach dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny. 
b. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
c. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery  startowe przyczepione do koszulki 

z przodu centralnie na klatce piersiowej. 
d. Zawodnicy  pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 
e. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest 

ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
f. Uczestnik/ opiekun uczestnika przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się 

z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia 
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód 
i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się 
inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie 
oświadczenia  o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik/ opiekun uczestnika 
rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje 
dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

g. Uczestnicy/opiekunowie uczestników - nie mogą wnosić żadnych roszczeń do 
organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.  

h. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do godziny 12:30  po 
zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia. 

http://www.gckgminahalinow.pl/
mailto:biegrycerza@
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i. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne  
i niepodważalne.  

j. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1) Przetwarzanie i pozyskiwanie danych odbywa się zgodnie z przepisami: 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO 

2) Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu 
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią 
realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz 
zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym zaakceptowanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

3) Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane w ramach 
organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest 
Gminne Centrum Kultury ul. Rynek 46/2, 05-079 Okuniew, Nip 822-23-42-455. 

4) Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie 
formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych 
danych. 

5) Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa 
w organizowanych biegach. 

6) Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane 
dotyczą przysługują poniższe prawa: 

7) Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością 
uczestnictwa w organizowanym biegu. 

8) Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez 
Administratora określonego w ust.2. do Generalnego Inspektora Danych 
Osobowych (a od 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

9) Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem 
swoich żądań i przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2. 

10) Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi 
przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu. 

11) Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych 
osobowych w sieci internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz 
informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak 
i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, 
daty urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, 
wyników zawodów). 

12) Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne 
umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika 
jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami 
biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego 
biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji 
organizowanych biegów. 

13) Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych 
podmiotom trzecim, organizacjom  międzynarodowym czy państwom trzecim 
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w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego 
nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie. 

14) Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane 
dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją 
w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone 
pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, 
modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych. 

k. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.  
l. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 
m. Ze względów organizacyjnych i logistycznych Organizator wprowadza limit 150 

osób (łącznie), które mogą wziąć udział we wszystkich kategoriach biegu dla dzieci 
i młodzieży. O udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

 

 

 

Załączniki: 

1. mapa z trasą biegu na 2,5 KM; 
2. karta zgłoszeniowa. 


