II Bieg Ku Chwale Kawalerii i Artylerii Konnej II RP
2022
1. Cel zawodów:
•
•
•

•
•
•

Upowszechnianie biegania jako formy aktywności sportowej,
Promocja zdrowego stylu życia,
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej, w szczególności w zakresie podtrzymywania tradycji polskiej
kawalerii oraz szerzenia jej dorobku
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Popularyzacja dziejów Kawalerii, Artylerii Konnej, Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza
Popularyzacja i upowszechnianie dziejów Bitwy Pod Komarowem oraz idei budowy pomnika
„Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej” w Komarowie

2. Organizator:
Organizatorem imprezy „II Bieg Ku Chwale Kawalerii i Artylerii Konnej II RP” jest Szwadron Honorowy
3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego z siedzibą w Umiastowie, 05-850
Umiastów, ul. Umiastowska 72 C, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000374898

3. Zasady Uczestnictwa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zawodnicy powyżej 18 roku życia startują na własną odpowiedzialność;
Zawodnicy w wieku do 18 roku życia (które w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletności) startują
za zgodą i wiedzą rodzica lub opiekuna prawnego;
Rejestracja odbywa się w serwisie elektronicznezapisy.pl;
Nie przewidziano limitu uczestników;
W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest do podania poprawnego adresu
korespondencyjnego, na który wysłany zostanie pamiątkowy medal;
Osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona opłaty za pakiet startowy;
Zgłaszając się poprzez formularz w serwisie www.elektronicznezapisy.pl uczestnik akceptuje
niniejszy regulamin;
W przypadku wysyłki medalu na adres zawodnika i jego nie odebrania oraz zwrotu do nadawcy;
Przed kolejną wysyłką wymagana będzie dodatkowa opłata 14 zł płatna na konto organizatora;
Zaliczenie dystansu może się odbyć poprzez bieg, spacer, nordic walking, bieg na bieżni, jazdę
na rolkach;
Zaliczenie biegu konno lub rowerem, możliwe jest tylko w przypadku pokonania dystansu
o długości min. 18 km;
Uczestnik powinien w sportowym stylu pokonać wybrany dystans oraz zarejestrować go przy
pomocy aplikacji mobilnej lub zegarka/opaski sportowej, a uzyskany rezultat czasowy przesłać
na adres bieg@kuchwalekawalerii.pl maksymalnie do końca października 2022 r.
Akceptowane są print screen lub zdjęcie z programu biegowego, zdjęcie zegarka lub
urządzenia, który rejestrował aktywność;
Zachęcamy do przesyłania swoich zdjęć z biegu z medalami i koszulkami na adres organizatora
i publikowanie na portalach Facebook, Instagram z hasztagiem #KuChwaleKawalerii
#BiegKuChwaleKawalerii;

4. Wpisowe:
•

•

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W celu otrzymania pakietu startowego, w tym
pamiątkowego medalu, należy uiścić opłatę:
a. Medal
Medal + numer startowy (do samodzielnego wydrukowania)
Koszt pakietu: 100 zł
b. Koszulka
Każdy pakiet można powiększyć o sportową koszulkę biegową z logo imprezy.
Kosz koszulki to 50 zł
Cały dochód ze sprzedaży pakietów startowych „II Biegu Ku Chwale Kawalerii i Artylerii
Konnej II RP” przeznaczony zostanie na stowarzyszenie „Bitwa Pod Komarowem” w celu
wsparcia budowy pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie.

5. Termin i miejsce:
•
•
•
•
•
•

Miejsce zawodów: Polska oraz kraje zagraniczne.
Start zapisów: 20.07.2022 r.
Koniec zapisów 30.09.2022 r.
Rozpoczęcie Biegu Wirtualnego: 20.07.2022 r.
Zakończenie Biegu Wirtualnego: 31.10.2022 r.
Organizator zalicza udokumentowane dystanse w terminie wcześniejszym - od dnia
25.06.2022.

•

•
•
•

•

Wręczenie medali (pierwsza tura) odbędzie się w trakcie uroczystości z okazji odsłonięcia
pomnika „Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej” w Komarowie w dniach 28-29.08.2022.
Dokładna godzina zostanie podana poprzez profil Szwadronu Honorowego 3 Pułku
Szwoleżerów
Mazowieckich
w
serwisie
społecznościowym
Facebook:
www.facebook.pl/3szwol.
Wysyłka medali (pierwsza partia): 15.09.2022 r. (druga partia): 30.10.2022 r.
Wysyłka koszulek (pierwsza partia): 15.09.2022 r. (druga partia): 30.10.2022 r.
Istnieje możliwość odbioru osobistego medalu i koszulki w siedzibie stowarzyszenia po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. Odbiór osobisty nie obniża ceny pakietu
startowego.
Wysyłka koszulek następuje wspólnie z medalem. Dla osób, które chcą pokonać bieg w
koszulce istnieje możliwość wysyłki oddzielnie za dodatkową opłatą lub odbiór osobisty.

6. Świadczenia:
W ramach udziału w wydarzeniu uczestnik otrzymuje:
a) Pakiet startowy
o Medal + numer startowy (do samodzielnego wydrukowania)
b) Opcjonalnie - sportowa koszulka biegowa
Każdy pakiet można powiększyć o sportową koszulkę biegową z logo imprezy.
• Wysyłkę medalu na terenie Polski, wysyłka pamiątkowych medali na adresy wskazane w
formularzu rejestracyjnym w serwisie www.elektronicznezapisy.pl
• Wysyłka pakietu poza granice Polski, na teren UE tylko po uiszczeniu opłaty dodatkowej w
wysokości 30 zł.
• Wysyłka koszulek następuje wspólnie z medalem.

7. Trasa
•
•
•

Trasa biegu ma długość min. 5 km a max. 54km.
Trasa biegu jest ustalana jest samodzielnie przez każdego z uczestników.
W przypadku pokonywania dystansu konno lub rowerem obowiązuje minimalna długość trasy
biegu - 18 km.

8. Nagrody i klasyfikacja
•
•

Ze względu na wirtualny charakter biegu oraz niemożność weryfikacji wyników nie będą
przyznawane nagrody. Organizator może jednak odstąpić od tego zapisu.
Każdy opłacony uczestnik otrzyma pamiątkowy medal (po przesłaniu wyniku na adres
bieg@kuchwalekawalerii.pl).

9. Start na własną odpowiedzialność
•
•
•

Zawodnik startuje w wydarzeniu na własną odpowiedzialność znając stan swojego zdrowia i
wobec braku przeciwskazań do udziału w tego typu wydarzeniu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i inne wypadki uczestnika
wynikające z udziału w wydarzeniu.
W przypadku jazdy rowerem, konno czy na rolkach sugeruje się używanie kasku ochronnego.

10. Dochód z biegu
•

Organizator prowadzi Wydarzenie zgodnie ze swoimi celami statutowymi, którymi są:

•

Celem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, w szczególności w zakresie podtrzymywania
tradycji polskiej kawalerii oraz szerzenia jej dorobku, jak również upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz upowszechnianie kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury i tradycji, ze
szczególnym naciskiem na kultywowanie tradycji orkiestr kawaleryjskich.
Całość przedsięwzięcia ma charakter niekomercyjny a 100% dochodu z tego Wydarzenia
przeznaczone będzie jako darowizna na rzecz budowy pomnika „Chwały Kawalerii i Artylerii
Konnej” w Komarowie. Koordynatorem budowy pomnika jest Stowarzyszenie „Bitwa pod
Komarowem”, Krzywystok Kolonia 15, 22-435 Komarów Osada, NIP: 9222910629, KRS:
0000273784. Subkonto dla wpłat na rzecz budowy Pomnika: Bank Pekao S.A. I/O. w Zamościu
nr konta : 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856

11. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu będzie:
•
•
•

Podanie poprawnego adresu e-mail oraz adresu zamieszkania Uczestnika Wydarzenia.
Podanie danych osobowych Imienia i Nazwiska oraz opcjonalnie stopnia, organizacji, klubu.
Wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video i przesłanego do Organizatora Wydarzenia
oraz udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo,
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach
eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie wyświetlenie,
odtwarzanie 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,
zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
portalach społecznościowych. Zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w
Biegu.

12. Ochrona danych osobowych:
•

•

•

•

Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego z siedzibą w Umiastowie, 05-850
Umiastów, ul. Umiastowska 72 C, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000374898
Dane osobowe uczestników Wydarzenia będą przetwarzanie w celach, zakresie i przez okres
niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i
odbioru nagród.
Dane uczestników Wydarzenia będą wykorzystywanie zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (OJ L 119,
4.5.2016, p. 1-8, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z
2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania
RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem.
Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.

•
•
•
•

•

•

•

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Wydarzeniu stanowi zawarcie
umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
Uczestnikom przysługują prawa do:
o Dostępu do danych
o Sprostowania danych
o Usunięcia danych
o Ograniczenia przetwarzania danych
o Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym
momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegu
Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Ispektora
Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o
których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane
na adres Administratora.
Przetwarzanie danych, o których mowa ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w
Wydarzeniu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, nazwy organizacji lub klubu (których
jest członkiem), stopnia, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo
opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, stopniem, nazwą
organizacji lub klubu, do której przynależy, miejscowością w której zamieszkuje, na liście
startowej Wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu
rozgrywania Biegu.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

13. Kontakt
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: bieg@kuchwalekawalerii.pl
Oficjalną stroną biegu znajduje się pod adresem: www.kuchwalekawalerii.pl
Odpowiedzi udzielane będą w możliwie najkrótszym terminie. E-mail obsługują społecznie
wolontariusze dwa razy w tygodniu.

