
 

 

 

Regulamin  

VII BIEG NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA NOWOTWORY  

Stare Jabłonki 2022 

 

I. Patronat Honorowy Biegu:  

 nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie 

 

II. Organizator:  

 Dariusz Otremba - kontakt z Organizatorem jest możliwy na adres email: 
dariuszotremba74@icloud.com 

 

III. Gospodarz: 

 Hotel Anders w Starych Jabłonkach 

 Nadleśnictwo Stare Jabłonki – Lasy Państwowe 

  

IV. Partnerzy 

 Superczas.pl – Sportowy Pomiar Czasu 

 Warmińsko-Mazurski Związek Okręgowy Rugby 

 Rugby Olsztyn 

 4 WARMIŃSKO-MAZURSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ im. kpt. 
Klaudiusza Gracjana Fróga, ps. „SZCZERBIEC” 

 Gmina Ostróda 

 ExtraDruk 



 MCC medale 

 Feelgood 

 OSP Stare Jabłonki 

 STIEGELMEYER 

 Klub Strzelecki „Perun” 

 Kręci się MOVIE 

 Szkoły COSINUS 

V. Termin i miejsce:  

a) Bieg odbędzie się w dniu 2 października 2022 roku w miejscowości Stare Jabłonki 

k/Ostródy; 

b) start Biegu nastąpi o godzinie 12:00. Linia startu zostanie zamknięta  

     po około 5 minutach od strzału startera; 

c) długość trasy 5 km. Trasa nie posiada atestu. Nawierzchnia trasy szutrowa na 

dystansie około 4 km i asfaltowa około 1 km; 

d) wyznacznikiem przebiegu trasy będą osoby nadzorujące w jaskrawych 

kamizelkach rozmieszczone na zakrętach trasy.  

 

VI. Limit czasu i uczestników:                                      

a) Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut na dystansie 5 

km, liczony od strzału startera; 

b) limit uczestników imprezy przewidziany na 180 osób;                           

c) uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są 

do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie 

wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko               i odpowiedzialność, 

stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego. 

 

 

VII. Uczestnictwo: 

a) Prawo samodzielnego startu w biegu na dystansie 5 km mają wyłącznie       

osoby, które najpóźniej do 2 października 2022 r. ukończą 18 lat; Prawo 

samodzielnego startu w biegu na dystansie 1 km mają osoby w wieku 13-18 lat, 

b) dzieci i młodzież do 18 roku życia, na dystansie 5 km startują pod nadzorem rodzica, 

opiekuna prawnego lub opiekuna grupy zorganizowanej; 

c) dzieci i młodzież do 13 roku życia, na dystansie 1 km startują pod nadzorem rodzica, 

opiekuna prawnego lub opiekuna grupy zorganizowanej; 



d) wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów. Kierownikiem Biura Zawodów będzie Dariusz Bułkowski. 

e) wszyscy uczestnicy startujący w biegu mają obowiązek pisemnego poświadczenia 

zapoznania się z Regulaminem biegu w Biurze Zawodów  

 

Weryfikacji można dokonać:  

osobiście, przez rodzica, opiekuna prawnego osoby nieletniej lub opiekuna 

grupy zorganizowanej – na podstawie dokumentu tożsamości osoby pełnoletniej; 

Adres Biura Zawodów:  

Hotel Anders (teren plaży) 

Ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki 

                 

Godziny pracy Biura Zawodów:                          

2 października 2022 r. (niedziela) – od 10:00 do 11:30;                                                              

d) w Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.:  

koszulkę okolicznościową, kupon na posiłek regeneracyjny;                                       

e) uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, oraz niniejszy regulamin;        f) 

Organizator zapewnia zabezpieczenie ratownictwa medycznego na starcie, trasie i 

mecie. 

VIII. Zgłoszenia: 

a) zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny              

na stronie internetowej: www.superczas.pl/biegcharytatywny2022  

b) zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: 

zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana 

zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej;                                

c) zawodnicy zgłoszeni online do dnia 11 września 2022 r. mają 

zagwarantowany pakiet startowy; 

d) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w 

przypadku wyczerpania limitu uczestników. 

IX. Opłaty: 

a) Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego) w 

wysokości 50 złotych; 

http://www.superczas.pl/biegcharytatywny2022


b) Kwota startowego, w całości zostanie przeznaczona na zakup 

specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w 

Szpitalu Uniwersyteckim im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. 

c) rodzaje pakietów:  

- pakiet Uczestnika: koszulka techniczna, posiłek regeneracyjny, medal po  

ukończonym biegu;  

d) opłaty startowej można dokonać tradycyjnym przelewem na konto Partnera 

Biegu: Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby w Olsztynie.  

Nr konta: 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 64 1750 0012 0000 0000 4104 3725 

Odbiorca: 

Warmińsko-Mazurski  Okręgowy Związek Rugby w Olsztynie 

11-001 Dywity, Różnowo 47d 

  

Tytuł wpłaty: VII BIEG – imię, nazwisko; 

e) dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się kluczowego słowa „opłacono” przy 

nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie 

www.superczas.pl/biegcharytatywny2022 

Jeżeli po upływie 7 dni  płatność się nie zmienia, uczestnik zobowiązany jest 

skontaktować się z Organizatorem mailowo: dariuszotremba74@icloud.com;                 

f) Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy 

poczty lub banku;           

g) opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi; 

h) osoby, które chcą otrzymać rachunek za wniesioną opłatę startową powinny 

powiadomić Organizatora mailowo nie później niż 3 dni przed biegiem. 

 

X. Depozyty:                                  

a) uczestnicy zabezpieczają swoje rzeczy we własnym zakresie; 

b) za rzeczy utracone lub zagubione Organizator nie odpowiada; 

 
 

http://www.superczas.pl/biegcharytatywny2022
mailto:dariuszotremba74@icloud.com


XI. Klasyfikacja: 

VII Bieg na rzecz Dzieci chorych na nowotwory jest konkurencją sportową o 

charakterze charytatywnym. Klasyfikacja czasowa oraz podział na kategorie wiekowe 

są zniesione ze względu na szczególny charakter biegu i wspólny start. 

 

XII. Nagrody: 

a) wszyscy uczestnicy, którzy ukończą VII Bieg na rzecz dzieci chorych                

na nowotwory otrzymują na mecie pamiątkowe medale;  

 

XIII. Ochrona danych osobowych 

1) Dane osobowe Uczestników Biegu 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 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 

 
XIV. Postanowienia końcowe: 
a) zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, 
innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego 
zezwolenia wydanego przez Organizatora. Z racji,  iż bieg obywa się na leśnych 
drogach niedozwolone jest również korzystanie  z kijków typu Nordic Walking oraz 
bieg z wózkiem sportowym różnego typu. Na trasie mogą znajdować się jedynie 
pojazdy Organizatora (rowery, motocykle, quady, samochody) z ważną przepustką 
wydaną przez Organizatora na podstawie zgody właściwego Nadleśnictwa; 
b) w czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych 
przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby 
wyznaczone przez Organizatora; 
c) Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW na czas trwania 
biegu na kwotę 50.000 PLN;                           
d) każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia                          o 
znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na 
udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych 
oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i 
paramedyczny działający w imieniu Organizatora; 
e) uczestnik oświadcza, 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 lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas 
imprezy są ostateczne i nieodwołalne;                      
f) zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i 
wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie 
fotografii lub zapisu wideo oraz udziela 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 udostępniania sponsorom oraz 
partnerom VII Biegu na rzecz Dzieci chorych na nowotwory w celu ich promocji w 
kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych 



materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz 
w przekazach telewizyjnych i radiowych: 
g) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego 
przerwania bez podania powodów;                            
h) wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi VII Biegu na rzecz Dzieci chorych na nowotwory. W sprawach 
nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień 
Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe 
do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) 
zachowują ważność. 

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje 

wyłącznie Organizatorowi VII Biegu na rzecz Dzieci chorych na nowotwory.  

W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Rozmiarówka koszulek: 

 

Dzieci: 

 

Dorośli: 

 


