„WIGIERSKA MAJÓWKA”
REGULAMIN BIEGÓW
REGULAMIN
1. Cel
 Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Miasta
Suwałk;
 Podnoszenie sprawności fizycznej;
 Integracja społeczności sportowej;
 Uczczenie 75-lecia powstania Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry Suwałki i 10-lecia
powstania Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki.
2. Organizatorzy:
 SKS Wigry Suwałki
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
 Akademia Piłkarska Wigry Suwałki
3. Termin i miejsce:
 30 kwietnia 2022 r. (sobota):
a) Bieg dla dzieci na dystansie 194,7 metrów (limit 100 osób):
 Start/Meta: zalew Arkadia
 Dystans: 194,7 m
 Godz. startu: 18:45
b) „Biało-niebieski bieg” – bieg główny na dystansie 1947 metrów (limit 300 osób):
 Start/Meta: zalew Arkadia
 Dystans: 1947 m
 Godz. startu: 19:00
4. Trasa biegu:
- Trasa płaska (kostka typu polbruk) - zostanie poprowadzona ścieżką spacerową nad
suwalskim Zalewem Arkadia.

5. Pomiar czasu:
Bieg ma formę happeningu. Podczas trwania poszczególnych konkurencji nie będzie
prowadzony pomiar czasu.
6. Nagrody i świadczenia dla zawodników:
a) podczas weryfikacji każdy zawodnik otrzyma w biurze zawodów przypisany numer startowy;
b) wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
7. Zgłoszenia do biegu:
Zgłoszenia do poszczególnych biegów będą prowadzone za pośrednictwem strony
elektronicznezapisy.pl. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego podczas rejestracji do dnia 28.04.2022 r. i
akceptacja niniejszego regulaminu.
8. Wpisowe:
Organizatorzy nie pobierają od uczestników biegów opłat z tytułu wpisowego. Udział
w wydarzeniu jest bezpłatny.
9. Uczestnictwo:
a) zawodnik w celu weryfikacji musi zgłosić się osobiście do biura zawodów (Zalew
Arkadia) w godzinach jego funkcjonowania: 17:00 – 18:30.
b) warunkiem wystartowania w biegu jest posiadanie ważnego numeru startowego;
c) do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 lat.
W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela
ustawowego;
d) każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza
złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie zastępuje zgoda przedstawiciela
ustawowego;
e) każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów
weryfikacji oraz zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych podczas imprezy w
materiałach reklamowych biegu;
f) każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest
do jego przestrzegania;
g) zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
10.
a)
b)
c)

Postanowienia końcowe:
zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione;
ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów

Ochrona danych osobowych (RODO).

Obowiązek informacyjny
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 16400 Suwałki.
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się:
• listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki,
• przez e-mail: iod@osir.suwalki.pl
3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:
• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:
• czasu obowiązywania umowy,
• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie
usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na
nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11) Informujemy, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Załącznik nr 1

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego
o zdolności osoby niepełnoletniej do udziału w biegu
w ramach wydarzenia „Wigierska Majówka” 30.04.2022 r.
Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego:

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

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział:

.................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

w biegu na dystansie 194,7 m w ramach „Wigierskiej Majówki” w dniu 30.04.2022 r.
Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą. Jako rodzic / opiekun prawny osoby
niepełnoletniej akceptuję Regulamin „Wigierskiej Majówki” znajdujący się na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz za jego udział w wyżej wymienionej
imprezie rekreacyjno-sportowej. Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań
zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w biegu. Stan jego zdrowia pozwala na udział jako uczestnika.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do organizacji i
przeprowadzenia biegu w ramach „Wigierskiej Majówki” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach informacyjnych dotyczących wydarzenia pn.
„Wigierska Majówka”.

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

