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REGULAMIN 

VIII Biegu Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 

„Tropem Wilczym” w Halinowie 

1 marca 2020, godz. 12.00 

START META: przy budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie  

ul. Spółdzielcza 1 

Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego 

1. ORGANIZATOR LOKALNY 

Fundacja Dziękujemy za Wolność 

ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 21/16 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

WSPÓŁPRACA: 
Powiat Miński 

Gminne Centrum Kultury w Halinowie 

OSP Cisie 

 

2. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ 

Fundacja Wolność i Demokracja 

Al. Jerozolimskie 30/14 

00-024 Warszawa 

 

3. CEL IMPREZY 

Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych 

Promowanie biegania i zdrowego stylu życia 

 

4. TERMIN I MIEJSCE 

1 marca 2020 r. (niedziela) 
START: przy budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie ul. Spółdzielcza 1 

Odbiór pakietów startowych w Biurze Zawodów: w Kawiarence Internetowej GCK (budynek Urzędu Miejskiego w 

Halinowie) od godz. 10.30. Zamknięcie Biura Zawodów o godz.11.45. 

Start biegu: godz. 12.00 

 

5. TRASA, DYSTANS 

1 963 m (Spółdzielcza, Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Bema). Dokładna trasa na mapie (patrz załącznik). 
 

6. UCZESTNICTWO 
Udział w biegu jest bezpłatny. Każdy zarejestrowany uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. Osoby niepełnoletnie 

startują pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.  

Odbiór pakietu w przypadku osoby niepełnoletniej może być zrealizowany jedynie poprzez podpis osoby uprawnionej 

(rodzica/opiekuna prawnego) w Biurze Zawodów. Każdy pełnoletni Uczestnik biegu musi okazać dowód tożsamości, a 

uczeń legitymację szkolną.  
Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Składając podpis przy odbiorze pakietu startowego uczestnik 

zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu na udział w biegu.  

 

7. REJESTRACJA 

Rejestracja na bieg do dnia 27 lutego 2020 r. (czwartek do godz.16.00) lub do wyczerpania limitu uczestników (limit 

wynosi 70 osób) za pośrednictwem formularza na stronie www.gckgminahalinow.pl 

 

Należy podać: 

1) imię i nazwisko uczestnika 

2) wiek uczestnika 
3) telefon kontaktowy uczestnika 

Ważne: 

4) jeśli osoba jest niepełnoletnia, zgłoszenia może dokonać tylko rodzic/opiekun prawny 

5) ubezpieczenia biegu dokonuje Gminne Centrum Kultury ul. Rynek 46/2 05-079 Okuniew 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

1) Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin 

2) W dniu biegu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych oraz 

fotograficznych z biegu w celach promujących wydarzenie, składając podpis przy odbiorze pakietu 

3) Organizator zapewnia karetkę w trakcie trwania imprezy 

http://www.gckgminahalinow.pl/


4) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy 

5) Organizator zapewnia po biegu posiłek regeneracyjny. 

6) Udział w biegu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu 
7) W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator 

 

PRZEPISY RODO 

Zgodnie z art. 13ust. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO"), Gminne Centrum Kultury informuje, że: 

 

administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach prowadzonego biegu jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Okuniewie ul. 

Rynek 46/2, 05 – 079 Okuniew; z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisząc pod adres 

gck@gckgminahalinow.pl ; dane osobowe udzielane dla Gminnego Centrum Kultury są przetwarzane w celu: dopuszczenia do udziału 

w biegu organizowanego przez Gminne Centrum Kultury, prowadzenia listy uczestników; 

dokonywania szybkiego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w sytuacjach tego wymagających.   

dane osobowe są przetwarzane: w przypadku uczestniczenia w organizacji biegu przez czas realizacji biegu, w celu zawierania umów, rozliczeń oraz 

obowiązkowej archiwizacji dokumentów przez czas określony w odrębnych przepisach, uczestnikowi biegu co za tym idzie jego 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania (przy czym żądanie usunięcia lub ograniczenia spowoduje niemożność udziału w biegu)  dane osobowe nie będą przekazywane 

poza granice Państwa Polskiego ani do osób trzecich, dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym 

profilowaniu, w sprawach spornych uczestnikom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi  do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

może skutkować niemożliwością  wzięcia udziału w biegu organizowanego przez Gminne Centrum Kultury. 

 

mailto:gck@gckgminahalinow.pl

