Regulamin Biegu Pamięci 2020
18 października 2020 r.
I. CEL
1. Upamiętnienie św. Jana Pawła II
2. Wyrażenie wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II
3. Propagowanie aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
4. Integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej
II. ORGANIZATORZY, WSPOŁORGANIZATORZY, PARTNERZY
1. Organizatorami Biegu Pamięci 2020 są:
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie
Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie
Miejski Ośrodek Sportu “Zatoka” w Braniewie
Mieczysław Łyczakowski
Braniewski Klub Sportowy Szybki Struś
2. Współorganizatorami Biegu Pamięci 2020 są:

Urząd Miasta w Braniewie
Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
Starostwo Powiatowe w Braniewie
Urząd Gminy w Braniewie
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy
3. Partnerami Biegu Pamięci 2020 są:

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
Placówka Straży Granicznej w Braniewie
Hufiec ZHP Braniewo
Artur Synowiec Ratownictwo Medyczne w Braniewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie
Ochotnicza Straż Pożarna we Fromborku
Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie
9.Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego
III. TRASY: Trasy biegu wiodą po drogach o nawierzchni: żwirowej, bitumicznej (z betonu asfaltowego), z kostki
betonowej, drogą leśną oraz Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo
1. 15 km bieg zespołowy w kolumnie na trasie Frombork–Braniewo
2. 1 km bieg rodzinny oraz nordic walking ulicami miasta Braniewa
IV. TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się dnia 18 października 2020 roku.
2. O godzinie 14:00 w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie zostanie odprawiona
msza święta.
3. Miejsce i czas startu:
1) dla uczestników biegu zespołowego w kolumnie na trasie Frombork–Braniewo, trasa 15 km – godzina 12:00
zbiórka uczestników, 12:10 obowiązkowa odprawa uczestników, start o godzinie 12:15 – z placu przed Bazyliką
Archikatedralną Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku (Frombork, ul. Katedralna 13),
2) dla uczestników biegu rodzinnego oraz nordic walking ulicami Miasta Braniewa, trasa 1 km – start o godzinie
15:00 – z Placu Ks. Prałata Tadeusza Brandysa (plac przed Bazyliką Mniejszą pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Braniewie - Braniewo, ul. Katedralna 3),
Meta: Amfiteatr im. Henryka Mrozińskiego w Braniewie
V. SŁUŻBY PORZĄDKOWE I MEDYCZNE
1. Bezpieczeństwo uczestników oraz organizację ruchu drogowego na trasach Biegu Pamięci 2020 zapewniają
Partnerzy Biegu.
2. W czasie trwania biegu uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
3. Trasy Biegu Pamięci 2020 zabezpieczone będą przez podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego. Dodatkowo
na Placu Ks. Prałata Tadeusza Brandysa zabezpieczony będzie Punkt Pierwszej Pomocy.

VI. UCZESTNICTWO:
1. Zaleca się, aby w wydarzeniu uczestniczyły osoby zdrowe bez objawów chorobowych: kaszel, katar oraz innych
objawów mogących wskazywać na chorobę zakaźną lub przeziębienie.
2. Warunkiem startu w Biegu Pamięci 2020 jest dokonanie zgłoszenia.
3. Podczas zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia należy we własnym zakresie zasięgnąć przed
startem opinii lekarza.
4. W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, liczba uczestników
biegu jest ograniczona, łącznie do 250 osób (w tym do 50 osób w biegu zespołowym w kolumnie na trasie Frombork–
Braniewo)
5. Zobowiązuje się każdego uczestnika do osłonięcia ust i nosa w momencie startu oraz po dotarciu do mety.
6. Zobowiązuje się każdego uczestnika do złożenia przed biegiem (w momencie odbioru pakietu startowego)
obowiązkowego, pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną
oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, tak by ułatwić służbom sanitarnym
dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
7. Przed startem uczestnicy mają obowiązek poddania się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, które zostanie
przeprowadzone przez Harcerski Klub Ratowniczy „PULS”. W przypadku stwierdzenia u uczestnika temperatury
powyżej 38 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie dopuszczona do biegu.
8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe (przypięte z przodu).
9. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
10. Uczestnicy biegu zespołowego w kolumnie, na trasie Frombork–Braniewo przemieszczając się po trasie
nie wyłączonej z ruchu kołowego zobowiązani są do zachowania zwartej kolumny i utrzymywania tempa ok. 6,30
minut na każdy kilometr. Uczestnicy, którzy oddalą się od kolumny będą kierowani do samochodu organizatora
poruszającego się za kolumną.
11. Osoby, które nie ukończą biegu rodzinnego oraz Nordic Walking ulicami Miasta Braniewa do godziny 15:30
zobowiązane są do zejścia z trasy biegu na chodnik. Osoby, które pozostaną na trasie po upływie tego czasu,
ponoszą odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
12. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna.
VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:
1. wysokość opłaty startowej wynosi: 20 zł (słownie: dwadzieścia zł/00).
2. W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają pamiątkowy medal oraz numer startowy
3. termin: zgłoszenia na Bieg Pamięci przyjmowane są do dnia 12 października 2020 r. Organizator zastrzega
sobie prawo ponownego uruchomienia zapisów po tym terminie.
4. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem systemu internetowego https://elektronicznezapisy.pl/
5. Za dokonane elektronicznie zgłoszenie należy dokonać opłaty wyłącznie przelewem na konto zgodnie
z poniższymi danymi: Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo, numer konta: 14 8313 0009
0038 2207 2000 0010, Tytuł przelewu: „NAZWISKO, IMIĘ „Bieg Pamięci 2020”,
6. Zgłoszenia i opłaty gotówkowej na Bieg Pamięci można dokonać także osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Sportu „Zatoka” w Braniewie – punkt kasy pływalni (ul. Łąkowa 1, Braniewo, tel. 55 230 44 66 wewnętrzny 14,
w godzinach pracy pływalni)
VIII. USTALENIA DODATKOWE
1. Za dodatkową opłatą w wysokości 20,00 zł (sł.: dwadzieścia zł/00) można nabyć okolicznościową koszulkę
Biegu Pamięci 2020. – zgłoszenia do dnia 5.10.2020 r., po tym terminie Organizator nie gwarantuje otrzymania
koszulki w dniu biegu.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu Pamięci 2020 opłata startowa nie podlega zwrotowi.
3. Organizator nie zapewnia dojazdu do Fromborka.
IX. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH: Odbiór numerów startowych oraz koszulek odbędzie się na podstawie
okazanego dowodu wpłaty.
1. trasa 15 km - bieg zespołowy w kolumnie na trasie Frombork–Braniewo :
odbiór pakietów wyłącznie we Fromborku
na placu przed Bazyliką Archikatedralną Wniebowzięcia
NMP i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku, dnia 18 października 2020 r., w godz. 11:00 – 12:00
2. trasa 1 km - bieg rodzinny oraz Nordic Walking ulicami Miasta Braniewa:
odbiór pakietów w Braniewskim Centrum Kultury (ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo):
dnia 17 października 2020 r. w godz. 12:00 – 16:00
dnia 18 października 2020 r. w godz. 12:00 – 14:00

X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZESTNIKA
1. W przypadku stwierdzenia u uczestnika wydarzenia objawów chorobowych, mogących wskazywać
na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, takich jak kaszel, gorączka, duszności, należy niezwłocznie odizolować
osobę od pozostałych uczestników wydarzenia.
2. Należy zachować szczególne środki ostrożności tj. wzmocnić środki ochron osobistej (maska, rękawiczki) oraz
zachować dystans 2 metrowy.
3. Organizatorzy sporządzają listę osób uczestniczących w wydarzeniu, na podstawie złożonych przez uczestników
oświadczeń oraz powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
4. Ostateczną decyzję, czy wydarzenie zostanie kontynuowane, czy przerwane, podejmują organizatorzy
po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik Biegu Pamięci 2020 jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Biegu Pamięci
2020. Jest to jednoznaczne z:
- wyrażeniem zgody na udzielenie pierwszej pomocy, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport
poszkodowanego w bezpieczne miejsce personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu
organizatora;
- wyrażeniem zgody 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
na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach
medialnych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych
z organizacją i promocją Biegu Pamięci oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego
danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom
trzecim ani żadnym organizacjom;
2. Uczestnik 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 czynniki ryzyka. Akceptacja 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 personelu medycznego dotyczące kontynuowania
biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
3. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępniane właścicielowi portalu internetowego dostępnego
na stronie https://elektronicznezapisy.pl/
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu Pamięci.
7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z biegu bez możliwości
uzyskania zwrotu opłaty startowej.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trasie biegu.
10. Przed rozpoczęciem biegu nastąpi odbiór prawidłowości przebiegu trasy przez Policję.
11. Regulamin dostępny jest na stronie: Braniewskiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”, Urzędu
Miasta Braniewo, Urzędu Gminy i Miasta Frombork, Urzędu Gminy Braniewo, Starostwa Powiatowego w Braniewie.
12. Jeśli w ciągu najbliższych 14 dni od uczestnictwa w „Biegu Pamięci 2020” będziesz miał niepokojące objawy
chorobowe (kaszel, gorączkę) zostań w domu i skontaktuj się z Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Braniewie, numer telefonu pełniący dyżur całodobowo: 729 915 956, Całodobowa infolinia: 222 500 115. Zawiadom
także Organizatora wydarzenia, telefon 55 5065020.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z wymogami 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) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Braniewskie Centrum Kultury w Braniewie ul. Katedralna 9, 14-500
Braniewo (dalej również jako „ADO”).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@braniewo.pl.
3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
b. Realizacji zawartych przez ADO umów;
c. Na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem
danych osobowych jest BCK Braniewo.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu
przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu
przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana 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), w przypadku gdy:
 Dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 Osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
 Dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 Dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d.
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia,
 ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń,
 Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez
tą osobę,
 Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f.
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 Zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit
a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
Pani/Pana dobrowolnej zgody.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Braniewskie Centrum Kultury
Ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

