REGULAMIN
BIEGU O BUZDYGAN KOMENDANTA-REKTORA
WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
Celem przedsięwzięcia jest propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej metody rozwoju
osobistego, a także integracja środowiska policyjnego. Bieg ma charakter charytatywny. Opłaty
startowe zostaną przekazane Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach.
I. ORGANIZATOR
1. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
II. TERMIN
9 października 2022 roku, godz. 11.00 (bieg)
6-9 października 2022 roku (bieg wirtualny)
III. DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO (bieg stacjonarny)
1. Bieg główny na dystansie ok. 4,8 km.
2. Start/meta: Szczytno, ul. Spacerowa (plaża miejska).
3. Trasa składa się z jednego okrążenia Jeziora Dużego Domowego w Szczytnie, na nawierzchni
wykonanej z kostki brukowej.
4. Trasa nie zostanie zamknięta dla innych osób korzystających z terenu obiektu ścieżki.
Szczegółowy przebieg trasy i zasady przeprowadzenia zawodów zostaną omówione podczas
odprawy technicznej przed biegiem głównym.
IV. UCZESTNICTWO
1. W Biegu głównym mogą wziąć udział funkcjonariusze Policji, przedstawiciele innych służb,
studenci WSPol oraz inne osoby cywilne. O udziale w Biegu głównym decyduje kolejność
zgłoszeń.
2. Limit miejsc: bieg główny - 999, bieg wirtualny – bez limitu.
3. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Zawodnik, składając
deklarację, zaświadcza, że posiada stan zdrowia pozwalający na uczestniczenie w Biegu oraz nie
posiada żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że udział w Biegu pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a
także szkód i strat o charakterze materialnym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody
niezawinione przez Organizatora.
4. Odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu Biegu tylko osobiście do godz. 10:00.
(Organizator nie wysyła pakietów startowych). Podpisanie karty startowej i pozostałych
oświadczeń jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Każdy uczestnik Biegu głównego deklaruje start w okolicznościowej koszulce, którą otrzyma w
pakiecie startowym.
6. Osoby niepełnoletnie odbierają pakiet startowy w towarzystwie opiekuna prawnego.
7. Osoby niepełnoletnie chcące wystartować w Biegu głownym zobowiązane są uzyskać pisemną
zgodę opiekuna prawnego. Druk dostępny w Biurze Zawodów.
8. Pakiety startowe będą wydawane wyłącznie uczestnikom Biegu głównego na podstawie
ważnego dokumentu tożsamości.
9. Każdy uczestnik Biegu wirtualnego zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności
poprzez wysłanie zdjęcia z numerem startowym lub print screena z aplikacji lub zegarka (dystans
i data) w terminie od 9-14 października 2022 r. na adres: biegcharytatywny@wspol.edu.pl
Mile widziane będą również pamiątkowe zdjęcia z pokonywania trasy.
V. POMIAR CZASU
1. Pomiar czasu będzie przeprowadzony elektronicznie dla uczestników Biegu głównego za
pomocą zwrotnych chipów montowanych do sznurówki buta. Wszystkie klasyfikacje
indywidualne wyliczone będą wg. czasów brutto czyli od momentu strzału startera do
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przekroczenia linii mety. Do wiadomości Uczestników podane będą również czasy netto czyli
od faktycznego przekroczenia linii startu, do przekroczenia linii mety.
2. Uczestnicy Biegu głównego muszą posiadać:
- elektroniczny chip zamocowany na obuwiu,
- numer startowy przymocowany poziomo do przedniej części ubrania tak, aby numer był
widoczny przez cały czas trwania Biegu głównego. Zasłanianie numeru, modyfikacja
zabronione są karą dyskwalifikacji.
VI. PROGRAM ZAWODÓW
Niedziela 9 października 2022 r.
 08:00 – otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych do godziny 10:30)
teren Miejskiego Ośrodku Sportu w Szczytnie, ul. Spacerowa 2;
 10:15 – uroczyste otwarcie zawodów;
 10:30 – obowiązkowa odprawa techniczna;
 10:45 – rozgrzewka uczestników Biegu głównego;
 10:55 – przejście na miejsce startu uczestników Biegu głównego;
 11:00 – minuta ciszy ku czci poległych policjantów;
 11:01 – start Biegu głównego;
 12:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród;
 13:00 – zakończenie zawodów.
VII. DYSTANS BIEGU WIRTUALNEGO
1. Trasa biegu ustalana jest samodzielnie przez każdego z uczestników.
2. Każdy uczestnik zobowiązuje się do pokonania jednorazowo dystansu minimum
3 kilometrów (biegiem, nordic walking, chód, rower) w dowolnym miejscu.
3. Każdy uczestnik Biegu dokonuje indywidualnie pomiaru dystansu.
VIII. ZGŁOSZENIA/OPŁATY STARTOWE
1. Zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty startowej w wysokości min. 50 zł (słownie:
pięćdziesięciu złotych) dla Biegu głównego i min. 25 zł (słownie: dwudziestu pięciu
złotych) dla Biegu wirtualnego w postaci darowizny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach przez uczestników zawodów odbywa się poprzez stronę
internetową: www.superczas.pl/biegwspol
2. Termin elektronicznego zgłaszania się uczestników upływa w czwartek 29 września 2022
roku o godzinie 23:59 lub po wyczerpaniu limitu miejsc. Po tym terminie, jeżeli limit miejsc
nie zostanie wykorzystany, możliwa będzie rejestracja zawodników w dniu imprezy w Biurze
Zawodów do godz. 09:30. Zawodnik zobowiązany będzie wówczas do wniesienia opłaty
startowej przedstawicielowi Fundacji będącego na miejscu wydarzenia. W przypadku
rejestracji w Biurze zawodów organizator nie gwarantuje wydania pakietu startowego
w pełnym wymiarze.
3. Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej najpóźniej do 29 września 2022r.
do godz. 23:59. Po tym terminie osoby, które nie wniosły opłaty zostaną skreślone/usunięte
z listy startowej.
4. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi i zmianie na innego Uczestnika,
5. Na wybrane wydarzenie wpisowe należy opłacić za pomocą szybkich płatności
internetowych. Usługę dostarcza serwis Przelewy24. Link do płatności pojawi się po
udanej rejestracji oraz znajduje się w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację
na imprezę.
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
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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.
IX. KLASYFIKACJA – Bieg główny
1. kat. kobiet – klasyfikacja według korpusów:
a) szeregowych,
b) podoficerów,
c) aspirantów,
d) oficerów młodszych,
e) oficerów starszych,
f) generałów.
2. kat. mężczyzn – klasyfikacja według korpusów:
a) szeregowych,
b) podoficerów,
c) aspirantów,
d) oficerów młodszych,
e) oficerów starszych,
f) generałów.
3. kat. osoby cywilne
a) kat. open kobiet,
b) kat. open mężczyzn.
X. KLASYFIKACJA BIEGU WIRTUALNEGO nie będzie prowadzona.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie: 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)
(dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie
sprawuje
inspektor
ochrony
danych
osobowych.
Kontakt
e-mail:
iod.odo.wspol@wspol.edu.pl .
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Biegu.
4. Przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby biorącej udział w Biegu, o której
mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
konieczny do zapisania się i wzięcia udziału w Biegu. Zgłoszenie się do udziału w Biegu będzie
traktowane przez organizatora jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzane będą
wizerunek, imiona i nazwiska, imię ojca, dane o lokalizacji, adresy e-mail uczestników Biegu oraz
nr. rachunku bankowego, adres zamieszkania właściciela rachunku, z którego dokonano opłaty
startowej.
5. Dane osobowe uczestników, będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do momentu cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, do której dane należą.
6. Dane osobowe uczestnika będą umieszczane na stronach i serwisach Organizatora (m.in. Facebook,
Twitter, www.wspol.edu.pl) w związku z tym będą przekazywane podmiotom administrującym
nimi zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie zawartych umów. W przypadku umieszczenia
Państwa danych osobowych w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter), prowadzący te
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media będą odrębnymi administratorami danych osobowych do danych w nich umieszczanych przez
organizatora.
7. Uczestnikom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i rozstrzygnięciem
Biegu przysługuje:
 prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do przenoszenia
danych,
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej
cofnięciem. Cofnięcie zgody należy pisemnie zgłosić Organizatorowi na adres Wyższa Szkoła
Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193
Warszawa lub elektronicznie na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ .
 przekazane, przez uczestników Biegu, dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 organizator nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich.
8. Uczestnik zgłaszając uczestnictwo i rejestrując się do Biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i jego partnera utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania do komputera, publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora
w kontekście udziału w Biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych
materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych, serwisach
społecznościowych oraz w przekazach radiowych i telewizyjnych.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności
cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem
w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu
udział w zawodach.
4. Protesty przyjmowane są przez przedstawiciela Organizatora w Biurze Zawodów
do czasu zakończenia Biegu i będą rozpatrywane bezzwłocznie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia przez uczestnika Biegu oświadczenia
niezgodnego z prawdą oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
6. Biorąc udział w Biegu uczestnik deklaruje znajomość niniejszego Regulaminu.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora imprezy.
8. Organizator zapewnia uczestnikom Biegu głównego (nie dotyczy biegu wirtualnego):
- pamiątkową koszulkę (w miarę możliwości finansowych),
- medal okolicznościowy (w miarę możliwości finansowych),
- numer startowy z agrafkami,
- elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie,
- ciepły posiłek i napoje,
- przechowalnię bagażu,
- opiekę medyczną.
9. Organizator zapewnia uczestnikom Biegu wirtualnego:
- wirtualny numer startowy;
- wirtualny certyfikat.
10.
Uczestnicy biegu mogą skorzystać za dodatkową opłatą z noclegu i wyżywienia w Wyższej
Szkole Policji w Szczytnie – w zależności od możliwości kwaterunkowych. Rezerwacji miejsc należy
dokonywać telefonicznie pod nr tel. 47 733 5145.
11.
Dodatkowe informacje dotyczące Biegu można uzyskać pod nr tel. 47 733 5029; 47 733 5603).
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12.
Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia Uczestników Biegu w kat. innych niż
wymienionych w Dziale IX „Klasyfikacja”.

5

