
REGULAMIN AKCJI „GMINA SZCZERCÓW BIEGA”                    
 

I.CEL IMPREZY 

Akcja ma na celu promocję biegania jako atrakcyjnej formy  spędzania wolnego czasu wśród ludzi  

w każdym wieku oraz popularyzację zdrowego stylu życia. 

 

II.ORGANIZATOR 

Urząd Gminy w Szczercowie – szczegółowe informacje: Referat sportu, rekreacji i turystyki – tel. 

446319307 lub drogą elektroniczną na adres: sport@szczercow.pl 

WSPÓŁORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie 

 

III.TERMIN, MIEJSCE, TRASA 

Impreza sportowa odbędzie się 14 maja 2022r., godz. rozpoczęcia – 10:00, godz. zakończenia 13:30; 

miejsce: Stadion sportowy w Szczercowie, ul. Rzeczna 7.  

Wszystkie biegi dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkoły podstawowej odbędą się na stadionie 

sportowym. Trasa marszu nordic walking, biegu rekreacyjnego, i biegu głównego będzie przebiegała 

na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego.  

 

IV. PLAN AKCJI I KATEGORIE BIEGOWE 

godz. 9:00-9:45 – SPRAWY ORGANIZACYJNE   

 

godz. 10:00 OTWARCIE IMPREZY 

 

godz. 10:10 (boisko trawiaste) 

Rocznik 2018 i młodsi – 30 m 

Rocznik 2017  - 50 m 

Rocznik 2016– 50 m 

Rocznik 2015 – 70 m 

 

godz. 10:40 – 11.45 (bieżnia) 

Rocznik 2014 – 100 m 

Rocznik 2013 – 200 m 

Rocznik 2012 – 300 m 

Rocznik 2011 – 400 m 

Rocznik 2010 – 500 m  

Rocznik 2009 – 600 m  

Rocznik 2008 – 800 m  

Rocznik 2007 – 800 m  

Rocznik 2006, 2005 – 1000 m 

 



godz. 12:00 BIEG REKREACYJNY, MARSZ NORDICK WALKING – ok. 2 km w terenie  

Trasa: start – stadion sportowy, obok stadionu w górę rzeki Widawki, teren za zbiornikiem 

rekreacyjnym przy starym korycie rzeki Widawki, dookoła zbiornika rekreacyjnego, przy zalewie, 

wbiegnięcie na stadion od strony boiska treningowego.  

 

godz. 12:30 BIEG GŁÓWNY kategoria open –  ok. 10 km   

Trasa biegu głównego: start - stadion sportowy, w górę rzeki Widawki, teren za zbiornikiem 

rekreacyjnym przy starym korycie rzeki Widawki, dookoła zbiornika rekreacyjnego, przy zalewie, 

wbiegnięcie na stadion od strony boiska treningowego, okrążenie na bieżni  - 4 pętle.  

 

V. UCZESTNICTWO 

1. Prawo startu mają wszyscy chętni, którzy dostarczą prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia. 

2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu 

poprzez podpisanie oświadczenia znajdującego się na karcie zgłoszenia. 

3. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu 

na karcie zgłoszenia pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych  

i reklamowych.  

 

VI. ZGŁOSZENIA                                                                                                 

1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 11 

maja 2022 roku. W wyjątkowych sytuacjach Organizator dopuszcza do udziału w biegu osoby, które 

zgłoszą się po w/w terminie, nie gwarantując jednak nagród za uczestnictwo. 

2. Wychowankowie przedszkoli publicznych, uczniowie szkół podstawowych dokonują zapisów  

u swoich nauczycieli wyznaczonych przez Dyrekcję szkół. Pozostali uczestnicy w Hali sportowej  

w Szczercowie, ul. Rzeczna 7 lub drogą elektroniczną na adres: sport@szczercow.pl (zeskanowaną 

kartę zgłoszenia, oryginał należy dostarczyć przed zawodami). 

3. Wymagane zgody opiekunów prawnych i oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych 

zawarte są w karcie zgłoszenia.  

4. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej gminy Szczerców www.szczercow.pl lub  

u obsługi hal sportowych w Szczercowie (Rzeczna 7, Piłsudskiego 66). 

 

VII. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW IMPREZY 

1. Przestrzeganie regulaminów obiektów sportowych i regulaminu zawodów. 

2. Zachowywanie się w sposób kulturalny, zgodny z zasadami życia społecznego. 

3. Nie zagrażać bezpieczeństwa innych osób obecnych lub biorących udział w imprezie sportowej. 

4. Stosować się do zaleceń służb porządkowych i innych osób do tego uprawnionych. 

 

VIII. NAGRODY 

1. Dla pierwszych 300 uczestników zapisanych w terminie przewidziane są nagrody za uczestnictwo. 

2. Spośród poszczególnych grup uczestników będą losowane dodatkowe nagrody.  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za rzeczy pozostawione w szatniach lub na stadionie Organizator nie odpowiada. 



2. Bieg odbędzie się bez pomiaru czasu. 

3. Bieg jest bezpłatny. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

5. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas trwania zawodów. 

6. Zgłoszenie swojego uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. Nr 119, str. 1),   

podpisując kartę zgłoszenia do zawodów wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

oraz  wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek na potrzeby 

przeprowadzenia, organizacji  i promocji zawodów sportowych „Gmina Szczerców Biega”. 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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), informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pana/i Danych Osobowych jest Wójt Gminy Szczerców adres: ul. Pułaskiego 8, 
97-420 Szczerców, tel. kontaktowy: 44 631 80 50/59.  
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych; kontakt: mail: 
rodo@szczercow.org, tel.: 44 631 80 50/59 wew. 128. 
3. Dane osobowe oraz dane w postaci wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe wykonane podczas 
zawodów sportowych) zbierane i przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów 
sportowych oraz promocji gminy Szczerców. 
4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji 
celu ich zbierania. 
7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorów: 
przedstawiciele mediów (gazet, telewizji, portali internetowych). 
8. Podanie Pani/ Pana danych oraz udział w wydarzeniu jest dobrowolny, jednak nie podanie ich 
uniemożliwi udział Pana/ Pani w organizowanych zawodach sportowych. 

mailto:rodo@szczercow.org

