
Regulamin dla imprezy „Bieg po Zdrowie” 

I. Organizator 

1. Organizatorem  integracyjnego „Biegu po Zdrowie”, towarzyszącemu imprezie pn. „ Festyn 

Integracyjny z okazji Dnia Dziecka” (zwanej dalej „biegiem”) jest Fundacja Pomocy Dzieciom 

z siedzibą w Żywcu,  ul. Witosa 3  (zwana dalej „Organizatorem”). 

II. Definicje: 

Przez pojęcia: dziecko/ niepełnoletni uczestnik –rozumie się  również dziecko niepełnoprawne 

oraz niepełnosprawną osobę dorosłą ubezwłasnowolnioną. 

III. Cele 

1. Promocja i upowszechnianie integracji  dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ze 

środowiskiem dzieci zdrowych.  

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży i ich 

rodzin. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu 

żywieckiego. 

 

IV. Termin i miejsce i zasady biegu 

Termin i miejsce: 

Bieg odbędą się 25 maja 2019r. na terenie fundacyjnego ogrodu  oraz parku miejskiego - 

według następującego planu: 

- godz.10 rozpoczęcie zapisów uczestników biegu 

- 10.45 – rozgrzewka prowadzona przez fizjoterapeutów 

- 11.00 oficjalny start 

- 13.00 zakończenie biegu 

- 13.30 dekoracja uczestników 

 

Kategorie: 

Ze względu na fakt, iż  jest to impreza przeznaczona dla całych rodzin – zostaną wyróżnione  

następujące kategorie: 

1. Rodzina 

2. Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym (dziećmi) 3+ 

3. Dzieci przedszkolne 3-6 rż (osobno chłopcy, dziewczynki) 

4. „Specjalna” – dziecko niepełnosprawne + dorosły opiekun 

5. Dzieci wczesnoszkolne 7-10 rż (osobno chłopcy i dziewczynki 

6. Dzieci 11-14 rż pełnosprawne (osobno chłopcy i dziewczyny) 

7. Młodzież 15 + 

8. Młodzież niepełnosprawne 15+ 

9. Kobiety 

10. Mężczyźni 

11. „Debiut” - dzieci  

Zasady udziału w biegu:  

Ideą biegu nie jest rywalizacja i zdobywanie najlepszych wyników lecz integracja .  

Osoby startujące otrzymają swoją indywidualną kartę biegu. Uczestnicy będą pokonywali 

wytyczoną pętlę i potwierdzali pieczątkami na stanowiskach kontrolnych pokonanie każdego 

okrążenia. 



Bieg będzie trwał  2 godziny od 11-13 i będzie miął formę otwartą.  Można będzie go rozpocząć 

i zakończyć w dowolnym momencie.  Będzie istniała możliwość przerwania biegu i powrotu 

na jego trasę po odpoczynku.  

Po zakończeniu  zebrane pieczątki zostaną zliczone i przeliczone na dystans  i każdy uczestnik 

będzie mógł zapoznać się jaki dystans pokonał. 

Każdy z uczestników zabawy zostanie doceniony za swoje zaangażowanie podczas biegu 

i otrzyma dyplom.  

 

V. Zgłoszenia 

Zgłoszenia udziału w biegu może dokonać tylko osoba pełnoletnia lub rodzic lub opiekun 

prawny niepełnoletniego uczestnika.  

Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny  w dniu biegu – na 

godzinę przed rozpoczęciem imprezy.  

VI. Uczestnictwo 

Prawo startu w Biegu po Zdrowie mają wszyscy, którzy zadeklarowali swój udział poprzez 

wpisanie się na listę startową oraz wypełnili formularz zgłoszenia .  

Warunkiem dopuszczenia do startu  dzieci jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego 

podczas zapisów oraz w trakcie biegu.  

Niepełnoletni uczestnicy startują w biegach pod opieką rodzica / opiekuna. 

Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów 

minimum 1 godzinę przed startem. 

Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania biegu. 

VII. Opłaty 

Z tytułu uczestnictwa w Biegu nie pobiera się żądnych opłat.  

VIII. Nagrody 

Wszyscy uczestnicy, którzy zdobędą  choć jedną pieczątkę na trasie biegu, otrzymają po 

zakończeniu imprezy pamiątkowy dyplom. 

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach otrzymają drobne nagrody rzeczowe. 

IX. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane są 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem 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). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych 

jest Fundacja Pomocy Dzieciom, 34-300 Żywiec, ul. Witosa 3. 

3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 

Biegu po Zdrowie. 



4. Uczestnikowi oraz jego rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, 

jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do 

przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych umieszczone w 

Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Biegu po 

Zdrowie. Podstawą prawną dla przetwarzania danych w tym zakresie jest ich niezbędność dla 

realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego 

Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest 

jednak zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. 

7. Uczestnik lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie 

zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich 

do wzięcia udziału w Biegu po Zdrowie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.. 

8 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia i realizacji Biegu po 

Zdrowie obejmuje również publikację wizerunku – w formie zdjęć, artykułów prasowych itp.  

9.  Dostęp do danych osobowych Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych będą mieli 

wyłącznie Organizator w związku z organizacją Biegów Dziecięcych lub w innych celach, w 

których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

12. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych przechowywane będą 

przez okres uzasadniony ze względu na organizację Biegu. 

13. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących 

w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

14. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy i ich rodzice / opiekunowie 

prawni mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

X. Postanowienia końcowe 

1. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez 

osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone 

przez Organizatora. 

2. Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że uczestnik jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu 

znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że 

startuje na własną odpowiedzialność, 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, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, 

czynniki ryzyka.  

Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic / opiekun prawny 

uczestnika rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, 

startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące 

kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

3. Przez cały czas trwania biegu, dziecko pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. 

Bierze on na ten czas pełną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem oraz odpowiada za 

wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko. 



4. Rodzic / opiekun prawny, zapisując uczestnika do udziału w zawodach, akceptuje niniejszy 

regulamin 

5. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z 

postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe 

do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują 

ważność. 

6. Niniejszy regulamin biegu zostanie zamieszczony na stronie www organizatora na 7 dni 

przed planowaną imprezą oraz będzie dostępny podczas rejestracji uczestników w dniu Biegu.  

 


