
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2021 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

Regulamin biegu ulicznego organizowanego 

podczas dożynek Gminno-Parafialnych 

1. Cel imprezy 

Uświetnienie uroczystości dożynkowych Gminy Stanisławów. Popularyzacja biegów masowych na terenie 

Gminy Stanisławów, jako ogólnodostępnej formy rekreacji fizycznej. 

2. Organizatorzy 

Wójt Gminy Stanisławów, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie 

3. Termin i miejsce 

Bieg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2021r. w godz. 12 50 - 13 30 

Zawodnicy muszą zgłaszać się na start do godz. 12 45. 

4. Zgłoszenia 

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów na miejscu startu w godzinach 1100 – 1240. 

5. Dystans i trasa biegu 

Bieg zostanie rozegrany na dystansie 1100 m, oraz na dystansie 3300 m. Trasa biegu prowadzić będzie ulicami 

Stanisławowa. Trasa biegu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godz.1330  . Zawodnicy, którzy nie ukończą 

biegu do godz. 1330  zobowiązani są do przerwania biegu. 

6. Warunki uczestnictwa 

- zgłoszenie uczestnictwa pełnoletniego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub 

w przypadku osób niepełnoletnich na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu 

podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, 

- złożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zawodnika lub w przypadku osób do lat 16 przez 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

Zgłoszenia i oświadczenia te będą podpisywane przy zapisie przed biegiem. 

7. Kategorie wiekowe 

I.  - 1 okrążenie  1100 m – osoby urodzone po 2007 roku  

II.  - 1 okrążenie  1100 m – osoby urodzeni(one) w latach od 2005-2007 włącznie  

III.  - 3 okrążenia  3300 m – zawodniczki i zawodnicy urodzeni przed 2005 r. 

Warunkiem dokonania klasyfikacji w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 3 zawodników. 

Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani. 

Kategorie biegu ulicznego zastały podane w załączniku nr 3 do regulaminu. 

8. Nagrody 

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych. W kategorii I przewidziano medale i dyplomy za 

udział. 

9. Opieka lekarska i zabezpieczenie trasy 

Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwać będzie policja, straż pożarna oraz zapewniona będzie opieka medyczna. 

Zawody nadzorowane będą przez sędziego biegu ulicznego. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za udział 

w biegu ulicznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

10. Sprawy finansowe 
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Organizatorzy pokrywają koszty imprezy. 

11. Ochrona danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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) (zwane dalej ”RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów mający siedzibę w Stanisławowie 

(05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32 – zwany dalej „Administrator”. 

2.  Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych zwanego dalej „IOD” wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan 

kontaktować: 

pocztą tradycyjną na adres: IOD, Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, 

pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stanislawow.pl 

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, 

w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. RODO w celu 

przeprowadzenia biegu ulicznego organizowanego podczas dożynek Gminno-Parafialnych w Stanisławowie. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobie przeprowadzającej pomiar ciśnienia (ratownik medyczny) 

oraz sędziemu biegu. Administrator może ujawnić na podstawie zgody dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 

miejscowość i w przypadku wyrażenia zgody wizerunek uczestnika w celach informacyjnych związanych 

z organizacją i przebiegiem biegu ulicznego oraz w celach promocyjnych za pośrednictwem środków masowego 

przekazu, w tym mediów społecznościowych i dokumentowania przebiegu biegu ulicznego, opublikowania 

wyników biegu ulicznego oraz informacji związanych z organizacją i przebiegiem biegu za pośrednictwem 

środków masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych. 

5.  Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ogłoszenia wyników biegu ulicznego oraz przez okres, 

w jakim Administrator zobowiązany będzie przepisami prawa do przechowywania materiałów z biegu ulicznego. 

Następnie przez czas promocji Imprezy i Gminy Stanisławów. 

6.  Prawa osoby, której dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo 

do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w biegu ulicznym, 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak  możliwości wzięcia udziału w biegu ulicznym. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 

12. Postanowienia końcowe: 
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1) bieg zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki; 

2) Organizatorzy zastrzegają prawo odwołania biegu ze względu na nieprzewidziane okoliczności, tj. deszcz, 

burza; 

3) Organizator nie odpowiada za ubrania biegaczy pozostawione w strefie startu; 

4) Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe; 

5) interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów i sędziego głównego zawodów.  

6) Uczestnicy biegu zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia oraz oświadczenia                     

     o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 

Karta zgłoszenia do biegu ulicznego (dla osoby pełnoletniej) 

Imię i nazwisko uczestnika  

Wiek 
  lat 

Miejscowość zamieszkania 
 

Oświadczenie uczestnika biegu ulicznego 

Ja niżej podpisany oświadczam, ze jestem osobą pełnoletnią i w Dożynkowym Biegu Ulicznym 

w Stanisławowie będę startował na własną odpowiedzialność, zdając sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń jakie 

mogą mnie spotkać na trasie biegu. Oświadczam, że jestem ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w biegu ulicznym. 

 Akceptuję regulamin biegu ulicznego. 

Stanisławów, .............................   .………………………………………………….  

(miejscowość, data)   (podpis uczestnika) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Stanisławów mającego siedzibę 

w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 moich danych osobowych w związku z udziałem w biegu ulicznym organizowanym podczas dożynek 

Gminno-Parafialnych, którego organizatorem jest Wójt Gminy Stanisławów i Gminny Ośrodek Kultury 

w Stanisławowie. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku  w celach przeprowadzenia w biegu ulicznym 

organizowanym podczas dożynek Gminno-Parafialnych, którego organizatorem jest Wójt Gminy Stanisławów 

i Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. 

Jestem świadoma/y przysługujących mi praw wymienionych w załączonej klauzuli informacyjnej w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w ramach w biegu ulicznego organizowanego podczas dożynek Gminno-

Parafialnych w Stanisławowie. 

Stanisławów, ...................................   .………………………………………………….  

(miejscowość, data)   (podpis uczestnika)
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3 

Karat zgłoszenia do biegu ulicznego (dla osoby niepełnoletniej) 

Imię i nazwisko uczestnika  

Wiek 
  lat 

Miejscowość zamieszkania 
 

Oświadczenie uczestnika biegu ulicznego 

Ja niżej podpisany rodzic/opiekun prawny dziecka zezwalam na własną odpowiedzialność na udział mojego 

dziecka w Dożynkowym Biegu Ulicznym w Stanisławowie, zdając sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń jakie 

mogą spotkać moje dziecko na trasie biegu. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

brania udziału w biegu ulicznym. Oświadczam, że dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

 Akceptuję regulamin biegu ulicznego. 

Stanisławów, ......................................   .………………………………………………….  

(miejscowość, data)   (podpis uczestnika) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Stanisławów mającego siedzibę 

w Stanisławowie (05-304 Stanisławów) ul. Rynek 32, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 moich/mojego dziecka*) danych osobowych w związku z udziałem w biegu ulicznym organizowanym 

podczas dożynek Gminno-Parafialnych, którego organizatorem jest Wójt Gminy Stanisławów i Gminny Ośrodek 

Kultury w Stanisławowie. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka*) w celach przeprowadzenia w biegu 

ulicznym organizowanym podczas dożynek Gminno-Parafialnych, którego organizatorem jest Wójt Gminy 

Stanisławów i Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. 

Jestem świadoma/y przysługujących mi praw wymienionych w załączonej klauzuli informacyjnej w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w ramach w biegu ulicznego organizowanego podczas dożynek Gminno-

Parafialnych w Stanisławowie. 

Stanisławów, ...............................................   .………………………………………………….  

(miejscowość, data)  (podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*) 

*) – niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 3 

Kategorie biegowe w biegu ulicznym dożynkowym 

1. I miejsce w biegu ulicznym 

2. II miejsce w biegu ulicznym 

3. III miejsce w biegu ulicznym 

4. Najlepszy biegacz z Gminy Stanisławów (zamieszkały) 

5. Najlepsza biegaczka - kobieta 

6. Najlepszy(sza) biegacz(ka) w kat.I 

7. Najlepszy(sza) biegacz(ka) w kat.II
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