
 

BIEG LEŚNIKA 2019 
REGULAMIN 

 

1. Organizator  
Nadleśnictwo Wielbark   
12-160 Wielbark, ul. Czarnieckiego 19 
 tel.: (+48) 89 6218010, fax: (+48) 89 6218105  
e-mail: wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl 
 
2. Partnerzy tegorocznego Biegu  

 Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Św. Jana Nepomucena w Wielbarku  

 OSP Wielbark, OSP Wesołowo 

 
3. Miejsce zawodów:  
Teren Leśnictwa Wielbark. Zarówno mapa trasy biegu jak i mapa dojazdu są do pobrania ze strony 
Nadleśnictwa Wielbark: www.wielbark.olsztyn.lasy.gov.pl 
 
 4. Termin zawodów: 8 września 2019 roku (niedziela) 
  
5. Dystans: 10 km  
 
6. Cel imprezy:  

 Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu  

 Promocja leśnictwa oraz walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Wielbark  
 
7. Program  

 08:00 – 09:50 Rejestracja uczestników i odbiór pakietów startowych  

 10:00 START BIEGU  

 12:00 Dekoracja zwycięzców Biegu  

 
8. Informacje dla Zawodników  

 Biuro Zawodów, miejsce startu i mety – leśniczówka leśnictwa Wielbark (ok. 3 km z 
Wielbarka w kierunku Jedwabna drogą nr 508, w lewo i przez most)  

 Trasa Biegu – drogi leśne  

 Oznaczenie trasy – co jeden kilometr  

 Punkt z wodą w połowie trasy  

 W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy, pamiątkowy medal, kubek, posiłek 
na mecie zawodów  

 KLASYFIKACJE: K/M OPEN, K/M LEŚNIK (dotyczy osób zatrudnionych w jednostkach PGL LP) 

 Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów montowanych do sznurówki (zwrotnych na 
mecie), klasyfikacje wg. czasów brutto, do wiadomości Uczestników będą podane czasy netto 

 Organizator dopuszcza korzystanie z techniki Nordic Walking, jednak bez możliwości 
oddzielnej klasyfikacji;  

 Zabrania się biegania z wózkami oraz w asyście rowerzystów.  
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9. Uczestnictwo  
 
Impreza ma charakter otwarty.  Warunkiem dopuszczenia do startu osób, które do dnia 8 września 
2019 roku ukończyły 18 lat jest złożenie pisemnego oświadczenia o udziale w biegu na własną 
odpowiedzialność oraz braku przeciwwskazań medycznych oraz uiszczenie opłaty startowej, o której 
mowa w ust. 10.  
Natomiast osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w biegu pod opieką osoby 
pełnoletniej. Warunkiem udziału jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, który musi być 
obecny w dniu startu w biurze zawodów celem podpisania stosownego oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na start w biegu, braku przeciwwskazań medycznych oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności 
za małoletniego oraz uiszczenie opłaty startowej, o której mowa w ust. 10. 
 Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie 
wizerunku zawodnika przez Nadleśnictwo Wielbark w wydawnictwach i mediach. 
 
 10. Opłata startowa: 20 zł do 23 sierpnia 2019 roku, po tym terminie do dnia biegu - 40 zł  
 
Całkowity przychód z opłat startowych zostanie przeznaczony na pomoc starszym mieszkańcom 
gminy Wielbark będącym w ciężkiej sytuacji życiowej organizowaną przez Parafialny Zespół Caritas 
przy Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Wielbarku. 

 
Wpłaty należy dokonać na konto: 82 8838 1057 2008 0504 4394 0003 
 
W tytule przelewu należy wpisać: BIEG LEŚNIKA oraz imię i nazwisko zawodnika  
 
Wpłaty można dokonać przelewem na w/w konto do 5 września 2019 r. lub gotówką w dniu biegu w 
Biurze Zawodów.  

 
11. Zgłoszenia zawodników  
 

 do 05.09.2019 pod adresem: www.superczas.pl/bieglesnika2019  

 08.09.2019 w Biurze Zawodów w dniu biegu  

 LIMIT – 200 zawodników (pierwszeństwo mają osoby, które dokonały opłaty startowej w 
pierwszej kolejności)  

 
12. Ochrona danych osobowych 
 
1) Dane osobowe Uczestników Biegu Leśnika 2019 będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 
poz. 1000) oraz Rozporządzeniem 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) 

2) Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie powyżej obejmuje również publikację: imienia, 
nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy drużyny 

3) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Warmiński Klub Rowerowy 
FAN z siedzibą w Olsztynie przy ul. Morskiej 43, nr rejestru KRS: 0000223605; REGON: 511321906 
NIP: 739-31-85-536, właściciel serwisu Superczas.pl - Sportowy Pomiar Czasu  

4) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, w 
szczególności w celach związanych z wykonaniem umowy udziału w biegu (tj. przygotowanie 
pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych 
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list startowych oraz wyników biegu (obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, 
drużyny Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób), wyłonienia 
zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagrody, przesyłania informacji 
organizacyjnych (email / SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do 
Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem biegu 

5) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale 
niezbędne do udziału w biegu oraz do realizacji wskazanych wyżej celów, a także uwzględnienia 
Uczestników w klasyfikacji zawodów  

6) Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie umowy i udział w 
biegu. 

7) Dane osobowe Uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz 
podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych 
celów przetwarzania danych osobowych 

8) Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi 
Technicznemu Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług związanych z rejestracją 
Uczestników biegu, elektronicznym pomiarem czasu oraz generowaniem wyników biegu 

9) Uczestnik biegu wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Partnerowi 
Organizatora odpowiedzialnemu za wykonywanie usług fotograficznych 

10) Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na udostępnienie danych osobowych Sponsorom oraz 
Partnerom Organizatora dla celów promocyjnych i marketingowych 

11) Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu i 
Organizatora (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa itp.). 
Uczestnictwo w biegu jest związane ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika 
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej 
licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i 
rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania 
do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom 
biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w biegu, zamieszczania i publikowania w 
wydawnictwach o biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na 
stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych 

12) Każdy Uczestnik biegu ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto ma prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ma prawo do wycofania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jednakże wycofanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało zerwaniem umowy udziału w biegu. Kontakt 
w sprawach powyższych: kontakt@superczas.pl 

13) Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

13. Postanowienia końcowe 

Start osób powyżej limitu jest możliwy, jednak Organizator nie zapewnia dla tych uczestników 

medali. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników i nie przyjmowania 

dalszych zgłoszeń, jeżeli zbyt duża liczba uczestników mogłaby zagrażać bezpieczeństwu uczestników. 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków 

podczas trwania biegu. W biegu nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem 

środków odurzających lub alkoholu. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu 

przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu – Nadleśnictwu Wielbark. Organizator zastrzega sobie 

prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny. W takim przypadku zmiany będą obowiązywały 

od dnia ogłoszenia ich na stronie internetowej Organizatora. 
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