
Regulamin biegów dla dzieci i młodzieży  

rozgrywanych podczas 3 Edycji  „Szalonej 7” w Lubiatowie  

w dniu 19 września 2022 roku  

 

I. ORGANIZATOR  
1. Wójt Gminy Złotoryja, Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja z siedzibą  

w Jerzmanicach-Zdroju, Radni Rady Gminy Złotoryja: Magdalena Pilich-Zaremba  

i Bogusław Dolata.  

 

II. CEL IMPREZY 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

 

III. OPIS TRASY 

1. Biegi odbędą się na trasie wyznaczonej wokół byłej szkoły w Lubiatowie (pętla ok. 300 

metrów), o zróżnicowanej nawierzchni (trawa, kostka, piasek)  

2. Start biegów o godzinie 15.00.  

3. Trasa zostanie oznaczona znakami pionowymi i taśmami okalającymi.  

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. W biegach startują uczniowie w trzech kategoriach wiekowych; osobno dla dziewcząt 

i chłopców. 

2. Biuro zawodów czynne od godz. 14.00 –14.45 (weryfikacja zawodników). 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie na piśmie zgody rodzica 

lub opiekuna prawnego na udział w zawodach. Wzór takiego dokumentu stanowi  

Załącznik Nr 1  do niniejszego regulaminu. Brak wypełnionego i podpisanego przez 

rodzica lub opiekuna prawnego załącznika wyklucza uczestnictwo w zawodach. 

 

 

 

 

 



V. ZGŁOSZENIA I KATEGORIE 

1. Zapisy na bieg dostępne są na stronie internetowej 

https://szalonasiodemka.gminazlotoryja.pl/dzieci/  do 16 września 2022 r. godz. 

20:00.  

2. Udział w biegu jest bezpłatny. 

3. Załączniki należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć przed biegiem do Biura 

Zawodów.   Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu zawodów,  w godzinach: 

14.00 – 14.45  

4. Kategorie biegowe: 

Dziewczęta: 

 Dziewczęta – rocznik 2016 i młodsze (dystans ok. 200 m) 

 Dziewczęta – rocznik 2014 – 2015  (dystans ok. 300 m) 

 Dziewczęta – rocznik 2012 – 2013  (dystans ok. 600 m) 

 Dziewczęta – rocznik 2010 – 2011  (dystans ok. 600 m) 

 Dziewczęta – rocznik 2008 – 2009  (dystans ok. 900 m) 

Chłopcy: 

 Chłopcy – rocznik 2016 i młodsi (dystans ok. 200 m) 

 Chłopcy – rocznik 2014 – 2015  (dystans ok. 300 m) 

 Chłopcy – rocznik 2012 – 2013  (dystans ok. 600 m) 

 Chłopcy – rocznik 2010 – 2011  (dystans ok. 600 m) 

 Chłopcy – rocznik 2008 – 2009  (dystans ok. 900 m) 

 

 

VI. NAGRODY: 

1. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują pamiątkowe medale oraz drobne upominki.  

2. Zdobywcy miejsc: I – III w poszczególnych kategoriach otrzymują statuetki.  

 
 
 
 
 
 
 
    



VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z krajowymi  

i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich 

bezpieczeństwo.  

2. Dane osobowe Uczestnika biegu: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwa miejscowości 

zamieszkania i adres e-mail oraz imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i 

numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie 

w celu organizacji i umożliwienia udziału w biegu. Wizerunek Uczestnika oraz dane 

Zwycięzców biegu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane w mediach i materiałach 

promocyjnych Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa 

w biegu.  

4. Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz szczegółowe informacje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 2 do 

Regulaminu, są również dostępne w siedzibie Centrum Kultury i Bibliotece Gminy 

Złotoryja, Jerzmanice-Zdrój 68A. 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2022 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2022 

r. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z biegu będą rozwiązywane przez Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad biegu w trakcie jego trwania. 

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora oraz stronie 

https://szalonasiodemka.gminazlotoryja.pl/ 

  

 
Organizatorzy  

 
 



Złącznik nr 1  
Do Regulaminu Biegów dla dzieci i młodzieży  

rozgrywanych podczas 3 edycji „Szalonej 7” w Lubiatowie 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ  

NIEPEŁNOLETNIEGO W BIEGU  

 
Dane rodzica /opiekuna prawnego:  

 

Imię i nazwisko: ......................................................................................... 

Adres zamieszkania: .........................................................................................  

PESEL: .........................................................................................  

Telefon kontaktowy: .........................................................................................  

 

                                                               OŚWIADCZENIE  

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki .................................................................................  

w w/w biegu w Lubiatowie, w dniu 17.09.2022 r.                                                              

Oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka  

w w/w biegu.  

Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, że Organizator biegu nie zapewnia opieki osób 

dorosłych dla osób niepełnoletnich i osoby te będą przebywały na terenie tej imprezy na moją 

wyłączną odpowiedzialność. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem biegu i załącznikiem nr 2 do niego i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu  

w komunikacie końcowym.  

 

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego:  

 

.................................................................... 

  



Załącznik nr 2  
Do Regulaminu Biegów dla dzieci i młodzieży  

rozgrywanych podczas 3 edycji „Szalonej 7” w Lubiatowie 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Biegów dla dzieci i młodzieży 
rozgrywanych podczas 3 edycji „Szalonej 7” w Lubiatowie 

 

_______________________________________________________ 

                                                                                (imię i nazwisko uczestnika biegu)  

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Biegów dla dzieci  
i młodzieży rozgrywanych podczas 3 edycji „Szalonej 7” w Lubiatowie oraz informacją  
o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję ich postanowienia.  
 

_________________________   _____________________________ 

(miejscowość i data)     (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 pk1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika biegu (w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, nazwy miejscowości zamieszkania, 
numeru PESEL, numeru telefonu oraz adresu e-mail) w celu organizacji i umożliwienia udziału 
w biegu oraz wizerunku uczestnika biegu poprzez opublikowane w mediach i materiałach 

promocyjnych Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Złotoryja. 

 

_________________________   _____________________________ 

(miejscowość i data)     (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH  DLA  UCZESTNIKA  BIEGU 

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego 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 (dalej: RODO), 
informujemy, że: 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Centrum Kultury i Biblioteka Gminy 
Złotoryja (dalej CKiB) z siedzibą w Jerzmanicach-Zdroju 68A; 59-500 Złotoryja, reprezentowane przez Dyrektora 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  
iod-bpgz@wp.pl 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

mailto:iod-bpgz@wp.pl


Pani/Pana i Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych i umożliwienia udziału 
w biegu. 

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej licznie określonych celów)  
i zgodnie z treścią RODO 

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH 

Przetwarzanie będą Pani/Pana i Pani/Pana dziecka dane: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwa miejscowości 
zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail. Wizerunek Uczestnika oraz dane 
finalistów/zwycięzców biegu: imię, nazwisko, wiek i nazwa miejscowości zostaną opublikowane w mediach i 
materiałach promocyjnych CKiB 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości 
uczestniczenia w biegu. 

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana i Pani/Pana dziecka dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do uzyskania tych 
danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. urzędom i organom państwowym) oraz 
upoważnionym pracownikom CKiB w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów 
przetwarzania danych osobowych 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana i Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów,  
w których zostały zebrane, a po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wynikającym  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

Część Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych (szczególnie dane zwycięzców biegu) może być przetwarzana  
także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: 

 a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

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

 c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

 d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - skorzystanie  
 z tego prawa nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 
 zgody. 

W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana i Pani/Pana 
dziecka danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86 

INFORMACJA O PROFILOWANIU 

Pani/Pana i Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG  

Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym  


