
Załącznik nr 1

Regulamin 
X Edycji Akcji Polska Biega w Krupskim Młynie 

w dniu 22.05.2022r. 

1. CEL: 
• popularyzacja biegania jako możliwości spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia 
• zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Krupski Młyn

2. ORGANIZATORZY: 
• Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie,
• Parafia św. Józefa w Krupskim Młynie, 
• OSP Potępa,
• OSP Krupski Młyn   

3. PARTNERZY :

• Gmina Krupski Młyn

4. BIURO ZAWODÓW: 

• Czynne dnia 22.05.2022r. w godzinach od 10.00 do 11.45 (na terenie Amfiteatru 
w Krupskim Młynie)

5. HARMONOGRAM:

10:00 - rozpoczęcie zapisów na terenie Amfiteatru w Krupskim Młynie (biuro zawodów)
12:00 - start biegu dzieci do lat 6.          
12:15 - start biegu dzieci od lat 7.
12:30 - start Nordic Walking 
13:00 - start biegu głównego 
13:40 - spodziewane zakończenie biegu 
14:00 - rozdanie i losowanie nagród

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

• W biegu głównym prawo startu ma każda osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych.
• Osoby pełnoletnie – muszą złożyć pisemne oświadczenie, że ponoszą pełną 

odpowiedzialność tytułem wypadku w czasie zawodów (dostępne w biurze zawodów) 
• Osoby niepełnoletnie – muszą złożyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna z ich 

podpisem na udział w imprezie (dostępne w biurze zawodów). Warunkiem dopuszczenia ich
do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie 
weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

• Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
• Część trasy biegu prowadząca trasami publicznymi zostanie zabezpieczona przez właściwe 

służby oraz przy częściowym lub czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, 
wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także 
stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, policji i innych służb 
wskazanych przez organizatora.



• Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego 
określonego przepisami prawa, a w szczególności Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.1137 z późn. zm.).

• W związku z trwającym stanem epidemii COVID – 19, wszyscy uczestnicy biegu 
zobowiązani są do dostosowania się i bezwzględnego przestrzegania, zapewnionych 
przez organizatorów, aktualnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w dniu 
imprezy. 

7.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
     UCZESTNIKÓW IMPREZY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

• administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Krupskim Młynie (GOKSiR w Krupskim Młynie) z siedzibą w Krupskim 
Młynie przy ul. Zawadzkiego 3;

• kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w
Krupskim Młynie (GOKSiR w Krupskim Młynie): e-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl, tel.
32 284 84 50;

• dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszej imprezy
biegowej na podstawie wyrażonej zgody; 

• dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane innym odbiorcom; 

• dane  osobowe  Uczestników  będą  przechowywane  do  czasu  zakończenia  imprezy  
i wyłonienia zwycięzców; 

• Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych
osobowych, które ich dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

• podanie  przez  Uczestników  danych  osobowych  jest  warunkiem  udziału  w  niniejszej
imprezie biegowej. Uczestnicy są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w niniejszej imprezie biegowej;

• dane  Uczestników nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• Wszystkich Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.
• Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji 

oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania 
takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu, pod warunkiem 
wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, 
Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub 
wykluczenia go w jego trakcie. 

• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się 
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 



możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód 
i strat o charakterze majątkowym. 

• Problemy, uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio Organizatorowi 
w dniu imprezy.                  

• Komisja rewizyjna w przypadku zaistnienia niejasności, postara się rozwiązać każdy 
problem natychmiastowo. 

• Każdy Uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego 
z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

• Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
• Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.goksirkrupskimlyn.pl
• Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
• W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

http://www.goksirkrupskimlyn.pl/

