
 

 

REGULAMIN 

V Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12-godzinnym 

Szczytno, dn. 19.03.2022 r. 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

• V Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12-godzinnym (zwane dalej Biegiem) maja charakter 
dobrowolnego, indywidualnego biegu po wyznaczonej trasie (pętla około 4,85 km) 

• Uczestnik – osoba pełnoletnia (lub niepełnoletnia za zgodą rodzica/opiekuna), 
podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Biegu i akceptująca jego regulamin 

• Organizator – Klub Biegacza Jurund z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 2A, 12-100 Szczytno, 
wpisany do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS0000566690 

• Regulamin – przepisy i ustalenia określone przez Organizatora i obowiązujące w 
trakcie Biegu, regulujące sposoby i warunki zgłaszania woli uczestnictwa w Biegu, sposób 
przeprowadzenia Biegu oraz ewaluację wyników 

  

CEL IMPREZY 

• Popularyzacja aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia 

• Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej 

• Zbiórka charytatywna 

• Promocja miasta Szczytna, regionu oraz województwa Warmińsko-Mazurskiego 

• Popularyzacja aktywnej turystyki i rekreacji w regionie Warmii i Mazur  

 

 



ORGANIZATOR 

 

Klub Biegacza Jurund z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 2A, 12-100 Szczytno, wpisany do 
rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS0000566690 

 

PATRONAT HONOROWY 

 

Burmistrz Miasta Szczytno 
Krzysztof Mańkowski 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

• Urząd Miasta w Szczytnie 

• Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie 

• Warmiński Klub Rowerowy FAN (właściciel serwisu Superczas.pl, odpowiedzialny za szybkie płatności 
internetowe) 

 

TERMIN I MIEJSCE 

• Bieg odbędzie się w dniu 19.03.2022 r. w Szczytnie (powiat Szczycieński, woj. 
Warmińsko-Mazurskie) 

• Punkt startu i mety każdego okrążenia będzie znajdował się naprzeciw Bazy Wodnej 
Miejskiego Ośrodka Sportu przy plaży miejskiej w Szczytnie. 

• Do Biegu można dołączyć w dowolnym momencie między godziną 6:00 a 17:30 

• W biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu 

• Bieg będzie się odbywał po wyznaczonej pętli wokół jeziora Domowego Dużego 

• Trasa biegu będzie otwarta dla ruchu pieszych 

• Obok trasy będzie odbywał się ruch rowerowy po rekreacyjnej ścieżce rowerowej 



• Automatyczny pomiar czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa 
montowanego do buta dostarczonego Uczestnikowi przez Organizatora – chip zwrotny na 
mecie 

 

DYSTANS 

• Bieg odbędzie się na pętli 4,850 km. Zawody będą trwały przez 12 godzin od 6:00 do 
18:00. Wynikiem jest ilość przebiegniętych w tym czasie pełnych pętli. W czas biegu 
wliczają się przerwy. Uczestnik sam decyduje o ich długości. 

• Trasa Biegu będzie przebiegać po ścieżce dookoła jeziora Domowego Dużego. 

 

LIMIT CZASU 

• Start Biegu nastąpi o godzinie 06:00. Linia startu będzie otwarta od strzału startera do 
17:30. Do zawodów będzie można dołączyć w dowolnym momencie i przebiec dowolną 
ilość pętli (minimum jedna pętla). 

• Uczestników biegu obowiązuje limit czasowy równy 12 godzin, do godziny 18:00 

• Uczestnicy, którzy osiągną punkt pomiarowy po godzinie 17:45, zobowiązani są do 
zakończenia biegu i zejścia z trasy 

• Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanych limitów czasu, czynią to na 
własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu 
Cywilnego 

• Wszyscy Uczestnicy Biegu, są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia 
Organizatora 

 

PUNKTY NAWADNIANIA I KONTROLNE 

• Na trasie nie przewiduje się punktów nawadniania. Punkt z ciepłymi napojami, wodą i 
przekąskami oraz ciepłym posiłkiem będzie zlokalizowany przy punkcie pomiaru czasu 
(strefa startu/mety) oraz w Bazie Wodnej Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie. 

• Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników 

• Dopuszczalny jest własny zespół supportowy Uczestnika. Osoba/osoby wchodzące w 
skład supportu Uczestnika mogą przebywać w strefie zawodów (wyznaczonej i 
uzgodnionej z Organizatorem) oraz towarzyszyć Zawodnikom na trasie zawodów - jednak 
na odległość nie większą niż 50 metrów od strefy startu/mety.  

• Poza startem mogą pojawić się ruchome punkty kontrolne weryfikujące 
prawidłowość przebieganego dystansu. 



ZAPISY 

• Elektronicznie zapisy do biegu będą się odbywać za pośrednictwem serwisu firmy 
odpowiedzialnej za pomiar czasu pod adresem www.superczas.pl  Zapisy będą otwarte do 
dnia 16.03.2022 do godz. 23:59:59 lub do wyczerpania wolnych miejsc (limit 200 
Uczestników). 

• Po dniu 16.03.2022 r. zapisy elektroniczne zostaną zamknięte. W dniu startu będzie 
istniała możliwość zapisów, jednak bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego. 

• W dniu startu będzie również możliwość zapisów na zasadzie przyłączenia się do 
zbiórki charytatywnej. Osoby zapisujące się wyłącznie do akcji charytatywnej w dniu 
startu, otrzymają pamiątkowy certyfikat jednak nie otrzymają pełnego pakietu startowego 
oraz pamiątkowego medalu i nie będą klasyfikowane w rankingu Mistrzostw Szczytna. 

• Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze 
Zawodów zlokalizowanym w Bazie Wodnej Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie. 

• Pakiety startowe będą do odebrania w Biurze Zawodów wyłącznie w dniu biegu w 
godz. 05:00 – 17:30 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu uczestników: 200 osób. 

• Przepisanie pakietu startowego na inną osobę będzie możliwe do dnia 14.03.2022 r. 

• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do weryfikacji w Biurze Zawodów. Podczas 
weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (posiadanie dowodu wpłaty nie 
dotyczy osób będących na liście opłaconych). 

• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod 
oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz podpisanie 
oświadczenia dotyczącego stanu pandemii COVID-19. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych uczestników 
sponsorom zawodów. 

 

PAKIET STARTOWY 
 

W ramach udziału w Biegu Uczestnik otrzymuje: 

• numer startowy, agrafki 

• chip (zwrotny na mecie biegu) 

• elektroniczny pomiar czasu i okrążeń 

• dostęp do bufetu w strefie startu/mety (drobne przekąski + co najmniej jeden ciepły 
posiłek) 

http://www.superczas.pl/


• profesjonalną oprawę fotograficzną 

• pamiątkowy medal 

• puchary oraz nagrody rzeczowe dla miejsc I - III (kategoria open kobiet oraz open 
mężczyzn) 

• dodatkowe świadczenia w zależności od hojności sponsorów 

 

OPŁATY 
 

Za udział w biegu Uczestników obowiązują opłaty. Połowa sumy z opłaty startowej, po 
odliczaniu kosztów realizacji Biegu, zostanie przekazana na cel charytatywny (cel 
charytatywny edycji Biegu w roku 2022 zostanie podany w terminie późniejszym). 

Wysokość opłat: 

• minimum 119 PLN do dnia 15.01.2022 r. 

• minimum 129 PLN do dnia 16.03.2022 r. 

• minimum 149 PLN dnia 19.03.2022 r. (w dniu zawodów - dla osób 
wykupujących pełny pakiet startowy) 

Będziemy wdzięczni za każdą przekazaną kwotę wyższą od opłaty startowej, nadwyżka od 
ww. wartości zostanie przekazana w całości na cel charytatywny. 

Zapisy w Biurze Zawodów w dniu 19.03.2022 r., wyłącznie w ramach akcji charytatywnej, 
będą możliwe po uiszczeniu datku na cel charytatywny (dowolna wpłata do puszki) 

Tylko uczestnicy zarejestrowani podczas zapisów internetowych oraz osoby, które w 
dniu zawodów wykupią pełny pakiet startowy, będą uczestniczyć w Klasyfikacji Open  V 
Mistrzostw Szczytna w Biegu 12-godzinnym. 

SPOSÓB WPŁATY 
 

Na wybrane wydarzenie istnieje możliwość opłacenia wpisowego do 16.03.2022 r. za 
pomocą szybkich płatności internetowych. Usługę dostarcza serwis Przelewy24.pl 
Link do płatności pojawi się po udanej rejestracji w wiadomości mailowej potwierdzającej 
zapis na imprezę. 

 
Dane do wpłat tradycyjnych: 
Klub Biegacza Jurund Szczytno 
Ul. Szwedzka 2a, 12-100 Szczytno 
BNP Paribas: 16 2030 0045 1110 0000 0412 4160 
W tytule przelewu prosimy podać: 12 godzinny, Imię Nazwisko, Rok Urodzenia 

 



Informacje na potrzeby szybkich płatności internetowych: 

1. Podmiot prowadzący sprzedaż: 

Warmiński Klub Rowerowy FAN (właściciel serwisu Superczas.pl) 

10-145 Olsztyn, Ul. Morska 43 

nr rejestru KRS: 0000223605 REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536 

Kontakt: kontakt@superczas.pl  

2. Opis procedury reklamacyjnej: 

W razie jakichkolwiek nieprawidłowości przy wykorzystaniu systemu szybkich płatności 
internetowych Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty 
transakcji na adres email: kontakt@superczas.pl  

3. Proces odstąpienia od umowy: 

Nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
• Prawo startu mają osoby, które do dnia 19 marca 2022 roku ukończą 18 lat.  

• Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 roku życia, mogą wziąć udział w biegu pod 
warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.  

Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia pozwolenia na start 
bez podania przyczyny. 

 Załącznik:  Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej. 

• Zaleca się Uczestnikom biegu, przed startem w imprezie, dokonanie kontrolnych 
badań lekarskich. 

• Uczestnik oświadcza, że bierze udział w biegu dobrowolnie, że jest zdolny do udziału 
w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go 
z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, 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 
rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje 
dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje obsługi medycznej, 
lekarzy lub organizatorów dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są 
ostateczne i nieodwołalne. 



• Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, 
nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku, w 
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej, 
fotografii lub zapisu wideo. Wizerunek będzie wykorzystywany nieodpłatnie. 
Akceptując Regulamin uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, 
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego 
wizerunku. 

• Organizator dopuszcza start Uczestników na wózkach inwalidzkich z napędem 
bezpośrednim. Organizator nie dopuszcza startu Uczestników na wózkach: z 
napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push. 

• Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.  

• Pomiar czasu i ustalenie kolejności Uczestników, którzy ukończyli bieg będzie 
realizowany systemem elektronicznym. Tylko uczestnicy zarejestrowani przez zapisy 
internetowe będą klasyfikowani. 

• Organizator zapewnia depozyt, będzie zorganizowane miejsce na rzeczy Biegaczy przy 
Biurze Zawodów w Bazie Wodnej Miejskiego Ośrodka Sportu. Rzeczy Uczestnicy 
pozostawiają na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za 
pozostawione rzeczy wartościowe. 

• Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia NW. Uczestnicy startują na 
własną odpowiedzialność. 

• Uczestnicy biegu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle 
określonej trasy biegu. 

 

PROCEDURY COVID-19 

 
Bieg odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w dniu zawodów ograniczeniami i 
regulacjami związanymi z epidemią. Będziemy wdzięczni za współpracę i 
dostosowanie się do poleceń organizatorów. 

 

KLASYFIKACJA  

 
• Klasyfikacja Generalna Open kobiet i Open mężczyzn – miejsca I – III 

• Klasyfikacja Drużynowa 

 



REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ 

 
• W ramach Drużyny klasyfikowanych jest 4 najlepszych uczestników z danego zespołu. 

Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie jednobrzmiącej nazwy reprezentowanej 
drużyny w trakcie procesu rejestracji uczestnika. W klasyfikacji zostaną ujęci zarówno 
członkowie grup formalnych (klubów) jak i grup nieformalnych (tzw. koleżeńskich). 
Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zaznaczenie w trakcie procesu rejestracji 
przez uczestnika dodatkowej klasyfikacji drużynowej. 

• Drużyna składa się z minimum 4 osób (w tym z co najmniej jednej kobiety). Nie ma 
górnego ograniczenia liczby członków drużyny. 

• Uczestników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje Regulamin 
Biegu: V Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12-godzinnym. 

• Jeden uczestnik może reprezentować jedną drużynę. 

• Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która: 

 decyduje o składzie drużyny 

 występuje w imieniu drużyny 

 kontaktuje się z organizatorami biegu 

• Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych wyników 
osiągniętych przez jej członków, przy czym co najmniej jeden wynik sumowany w 
wyniku końcowym musi należeć do kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 
wymienionych łącznie przebiegniętych kilometrów jest największa. W przypadku, gdy 
bieg ukończy mniej niż 4 uczestników reprezentujących drużynę lub gdy w ramach 
drużyny nie ukończy biegu ani jedna kobieta, drużyna taka nie będzie klasyfikowana. 

• W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w 
klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników 
(wyższa liczba uczestników - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych 
zawodników w drużynie. 

• Najlepsza drużyna otrzymuje puchar oraz nagrodę specjalną. 

 

NAGRODY 

 
• Po ukończeniu biegu wszyscy uczestnicy otrzymują: 

• pamiątkowy certyfikat na mecie 

• inne w zależności od hojności sponsorów 



• Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej OPEN kobiet oraz mężczyzn w biegu 
głównym otrzymują pamiątkowy puchar oraz nagrody rzeczowe 

• Zdobywca I miejsca w klasyfikacji generalnej OPEN kobiet i mężczyzn w biegu 
otrzymuje odpowiednio tytuł Mistrzyni i Mistrza Szczytna w Biegu 12-godzinnym 

• Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie. 

 

FINANSOWANIE 

 
• Koszty startu, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy biegu lub 

organizacje delegujące. 

• W ramach opłaty startowej Uczestnik otrzymuje możliwość startu w biegu.  

• Koszt startu jest bezzwrotny. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Uczestnicy są zobowiązani do utrzymywania numeru w sposób widoczny z przodu 
koszulki, w celu umożliwienia weryfikacji organizatorom biegu. 

• Prawo do uczestnictwa w biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani 
wymianie na pieniądze. 

• Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników biegu, należy kierować do Biura 
Organizacyjnego Biegu (e-mail: klubjurund@gmail.com), w terminie 24 godzin od 
zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet 
Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w 
terminie 7 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki biegu stają się 
wynikami oficjalnymi. 

• Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony 
do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w biegu w przypadku nieprzestrzegania 
przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu 
Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas biegu. 

• Za rzeczy pozostawione lub zagubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegu, do publikacji o 
przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie 
i w telewizji. 

• Organizator zapewnia sędziego prowadzącego oraz zamykającego zawody. 



• We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem, jak również o ewentualnym 
odwołaniu bądź przerwaniu biegu decyduje Dyrektor biegu. 

• Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to 
na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na 
podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego 
Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
  

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Klub Biegacza 
Jurund” z siedzibą w Szczytnie przy ul. Szwedzka 2A, 12-100 Szczytno (NIP: 
7451845996, REGON: 362025956, KRS: 0000566690). Kontakt z administratorem 
danych osobowych jest możliwy pod adresem klubjurund@gmail.com 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe? 

• świadczenia usług drogą elektroniczną:  

• wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:  

• Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracyjną 
(przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, 
wydanie nagród itp.) 

• publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników 

• dostarczania usług płatniczych 

• przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz 
się przez stronę rejestracyjną 

• obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz 

• kontaktu z Tobą 

• umożliwieniu kontaktu z Tobą sponsorów biegu V Mistrzostwa Szczytna w Biegu 
12-godzinnym 

• wykonania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu „Klub Biegacza 
Jurund”:  

• w celach podatkowych i rachunkowych 

• w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia „Klub 
Biegacza Jurund”:  

• prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług 

• przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom 



• na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:  

• przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)  

Czy musisz podawać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i 
prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracji. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.  

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? 

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz 
udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę. 

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach 
wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także 
przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 
wynikających z zawartej umowy. 

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być 
przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.  

Kto będzie odbiorcą danych osobowych? 

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom, sponsorom 
oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej 
wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. 

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą 
ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.  

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. 

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej 
zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.  

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Załączniki: 
  

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że znam regulamin biegu: V Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12-godzinnym 
odbywającego się w dniu 19.03.2022 r. w Szczytnie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
Oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb biegu i klasyfikacji, w tym 
udostępniania ich sponsorowi, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że 
jestem zdolny do udziału w biegu i startuję na własną odpowiedzialność (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 
926 j.t. ze zm.). Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z 
Organizatorem przy realizacji biegu i akcji z nim związanych. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku 
Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi oraz sponsorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie 
utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie 
jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach 
internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

 Szczytno, dn. 19.03.2022 r. 

  

.……………..………………………….. 

(podpis uczestnika) 

  

  



ZGODA NA ODEBRANIE PAKIETU STARTOWEGO PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ 

 

Wyrażam zgodę na odebranie pakietu startowego przez: 

Imię i nazwisko: _______________________________________________________________ 

Adres: _______________________________________________________________________ 

Numer i seria dokumentu tożsamości: _____________________________________________ 

(do wglądu podczas odbierania pakietu startowego) 

Telefon kontaktowy: ____________________________________________________________ 

 

Dane Uczestnika: 

Imię i nazwisko: _______________________________________________________________ 

Data urodzenia: ________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: _____________________________________________________________ 

Nazwa Biegu: ___________________________________________________________________ 

  

Niniejszym upoważniam ww. osobę do odbioru w moim imieniu pakietu startowego. Oświadczam, że 
poinformowałam/em w imieniu Organizatora jako Administratora Danych Osobowych, osobę 
upoważnioną do odbioru w moim imieniu pakietu startowego o zasadach przetwarzania jego danych 
osobowych zgodnie z zasadami umieszczonymi w Klauzuli Informacyjnej. 

 

Szczytno, dn. 19.03.2022 r. 

  

.……………..………………………….. 

(własnoręczny, czytelny podpis uczestnika) 

  

 

 

 

 

 

 



ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W BIEGU 

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego: 

Imię i nazwisko: _______________________________________________________________ 

na udział w Biegu: V Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12-godzinnym  

odbywającego się po trasie 4,850 km, przez 12 godzin w dniu 19.03.2022 r. w Szczytnie. 

Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za start mojego dziecka/podopiecznego, w w/w biegu. 

Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________________ 

Numer i seria dowodu osobistego: ______________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: _________________________________________________________________ 

❒ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, 

którego jestem rodzicem (opiekunem prawnym) podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Klub 
Biegacza Jurund z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 2A, 12-100 Szczytno, wpisany do rejestru 
stowarzyszeń pod numerem KRS0000566690, dalej Organizatora. 

❒ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w ramach 

udziału w Biegu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Biegu. 

❒ Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail lub numer 
telefonu komórkowego informacji handlowych, dotyczących produktów i usług  oferowanych przez 
Organizatora i Sponsorów Biegu w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 
18 lipca 2002 r. 

❒Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

❒Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Biegu i w imieniu swoim oraz dziecka, którego 
jestem rodzicem (opiekunem prawnym) akceptuję jego treść, a podane przeze mnie dane są 

prawdziwe. Zgodnie z Regulaminem Administratorem Danych Osobowych jest Klub Biegacza Jurund 
z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 2A, 12-100 Szczytno, wpisany do rejestru stowarzyszeń pod 
numerem KRS0000566690. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w Biegu. Zasady 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zostały szczegółowo przedstawione w Regulaminie. 

Szczytno, dn. 19.03.2022 r. 

 

 .……………..………………………….. 

(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

• Klub Biegacza Jurund z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 2A, 12-100 Szczytno, wpisany do 
rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS0000566690, dalej Organizator, informuje, że 
jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: +48 733 692 017. 

• Do kontaktu w sprawach ochrony danych u Organizatora służy następujący adres e-mail: 

klubjurund@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

• odbioru pakietu startowego w imieniu Uczestnika V Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12-
godzinnym, który wskazał Panią/Pana jako osobę upoważnioną; 

• dochodzenia i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

 

• Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych jest: 

• wykonanie i zawarcie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - w celu podjęcia 
niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której stroną jest Uczestnik Biegu 

• prawnie uzasadniony interes Organizatora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w 
celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

• Kategorie danych osobowych jakimi dysponuje to: imię, nazwisko, nr i seria dokumentu 
tożsamości, adres, numer telefonu. 

• Przetwarzane przez Organizatora Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Uczestnika Biegu, 
który upoważnił Panią/Pana do odbioru pakietu startowego. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy z 
Uczestnikiem Biegu. 

• Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Organizatora podmiotom z nim 
współpracującym w szczególności podmiotom współpracującym przy realizacji Biegu i akcji z 
nim związanych, podmiotom z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom 
świadczącym usługi rachunkowo-księgowe, prawne i windykacyjne, zajmującym się 
doradztwem podatkowym, podmiotom świadczącym usługi fakturowania oraz archiwizacji. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy oraz po 
zakończeniu Umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy. 

• Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, 
uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne) 

• do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

mailto:klubjurund@gmail.com


• do przenoszenia danych do innego administratora tj. prawo otrzymania od 
Organizatora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan 
przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator 
przesłał dane do innego administratora. Jednakże Organizator zrobi to, tylko jeśli 
takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych 
przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z 
Panią/Panem 

• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Organizator przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. 

• Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 


