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Regulamin „Bydgoskiego Biegu Niepodległości – o szablę Marszałka Piłsudskiego” 

 

1. Organizator: Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jezuickiej 1. 

2. Termin: 11 listopada 2018 r.  

3. Miejsce startu i mety: Plac Wolności 

4. Program: 

 

08.00 – montaż infrastruktury  

13.00 – wydawanie pakietów startowych oraz przyjmowanie bagaży do depozytu 

14.45 – rozgrzewka 

15.00 – start do biegu  

15.20 – pierwsi zawodnicy docierają na metę  

15.45 – ostatni zawodnicy docierają na metę 

16.00 – wręczenie nagród 

16.30 – zakończenie imprezy 

18.00 – zakończenie demontażu infrastruktury 

 

5. Opis trasy 

Plac Wolności – Gdańska – Kamienna (ścieżka rowerowa, chodnik) – Sułkowskiego (ścieżka rowerowa, chodnik) – 

Chodkiewicza (ścieżka rowerowa, chodnik) – 20 stycznia 1920 r. – Słowackiego (Park Kochanowskiego) – Staszica 

(buspas) – 3 maja (buspas) – Księdza Piotra Skargi – Konarskiego – Jagiellońska (chodnik) – 19 marca 1981 r. – 

Park Kazimierza Wielkiego  

 

 

6. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

„Bydgoski Bieg Niepodległości” ma charakter rekreacyjny. W biegu może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku, 

przygotowania fizycznego, umiejętności. Bieg ma charakter symboliczny, okazjonalny – jest organizowany by uczcić 

obchody Narodowego Święta Niepodległości. Podczas biegu będzie prowadzona rywalizacja sportowa z pomiarem 

czasu, z wykorzystaniem zwrotnych czujników pomiarowych. Bieg nie jest klasyfikowany ani honorowany przez 

federacje sportowe. Pomiar dystansu biegu nie został wykonany przez mierniki certyfikowane. Nie jest możliwe 

pokonywanie trasy w towarzystwie zwierząt lub w formie marszu z kijkami. Udział w biegu jest płatny. Koszt 

uczestnictwa wynosi 11,11 zł. Organizator nie przewiduje opłat ulgowych. Opłaty realizowane są za pomocą systemu 

elektronicznego w ramach procesu rejestracji. Inna forma uiszczania opłat nie jest dopuszczalna. W trzydziestu 

pięciu kluczowych punktach trasy biegaczom asystować będzie Służba Informacyjna, której zadaniem będzie 

wskazywanie właściwej trasy biegu. Na trasie zostaną zastosowane płoty grodzące ułatwiające nawigację. Na trasie 

nie przewidziano punktów z napojami. Limit liczby uczestników wynosi 1 500 osób. Bieg jest częścią cyklu biegów 

„Aktywna Bydgoszcz”. Szczegóły organizacyjne cyklu dostępne są na stronie www.aktywna.bydgoszcz.pl.  

 

7. Warunki udziału: 

a) Rejestracja do Bydgoskiego Biegu Niepodległości prowadzona jest poprzez Internet. Dostępny w Internecie 

formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać do 10.10.2018 r. Osoby zapisane do 30.09.2018 r. będą 
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miały możliwość wyboru rozmiaru koszulki biegowej. Osoby zapisane po 30.09.2018 otrzymają koszulki w 

rozmiarach zależnych od stanu magazynowego w dniu odbioru pakietu startowego.  

b) Uczestnik biegu, wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, działań promocyjnych i pomiaru 

czasu w ramach Bydgoskiego Biegu Niepodległości. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych 

osobowych dostępne są w punkcie 13 niniejszego regulaminu.   

c) Rejestracja do biegu jest możliwa wyłącznie po uiszczeniu opłaty startowej, która wynosi 11,11 zł i 

zarejestrowaniu jej przez system zgłoszeniowy.  

d) Biorąc udział w biegu Uczestnik zobowiązuje się do poruszania się po wyznaczonej trasie                          

oraz dostosowania się do bieżących uwag patrolu Straży Miejskiej, Służby Informacyjnej, Policji. 

e) Wszelkie nagminne przypadki łamania regulaminu mogą skutkować wykluczeniem z biegu, o czym decyduje 

Organizator. 

f) Organizator wprowadza limit uczestników biegu – 1 500 osób oraz limit czasu biegu – 45 minut 

g) Start w biegu możliwy jest wyłącznie z przyczepionym w widocznym miejscu numerem startowym. Osoby 

bez numerów startowych nie będą klasyfikowane, nie otrzymają medali.  

 

8. Pakiety startowe: 

Wszyscy zarejestrowani przez Internet uczestnicy biegu otrzymają w ramach pakietu startowego koszulkę biegową, 

numer startowy oraz zwrotny chip pomiarowy. Koszulki startowe zawodnikom zarejestrowanym internetowo 

wydawane będą w miejscu startu 11 listopada 2018 r. w godzinach od 13.00 – 14.30. Odbiór pakietów będzie 

możliwy także kilka dni przed startem w punktach, których lokalizacja na bieżąco będzie podawana za 

pośrednictwem strony www.aktywna.bygdoszcz.pl. Każdy oficjalnie zgłoszony zawodnik biegnący z widocznym 

numerem startowym otrzyma na mecie pamiątkowy medal.    

 

9. Szatnie 

Na Starcie Organizator zapewni toalety/przebieralnie w formie toalet przenośnych oraz depozyt odzieży.  

 

10. Nagrody: 

Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii Open kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody - 

vouchery do wykorzystania w stacjonarnym sklepie sportowym mieszczącym się w Bydgoszczy. Vouchery będą 

opiewały odpowiednio na kwoty 300, 200 i 100 zł. Zwyciężczyni i Zwycięzca otrzymają repliki szabel Józefa 

Piłsudskiego stylistycznie nawiązujące do broni białej wykorzystywanej przez Marszałka.  

 

11. Odpowiedzialność Uczestników biegu: 

Każdy Uczestnik biegu wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż biegnie na własną 

odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestnik biegu deklaruje także, że nie będzie domagał 

się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu. Uczestnik biegu 

deklaruje zwrot czujnika pomiarowego po zakończeniu biegu. Jeżeli czujnik pomiarowy (chip) nie zostanie zwrócony 

w dniu biegu do godziny 16.00, podmiot realizujący pomiar czasu obciąży zawodnika dodatkową opłatą karną. 
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12. Zabezpieczenie trasy:  

Za miejscowe, krótkookresowe zatrzymanie ruchu ulicznego odpowiadają upoważnione do tego organy: Policja, 

Straż Miejska 

 

13. Przetwarzanie danych osobowych. Obowiązek informacyjny. 

 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. A 
 

A. Administratorem Państwa danych osobowych jest   

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 
B. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl 
lub pisemnie na adres:  

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 
C. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 

D. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, działań 

promocyjnych oraz dokonania profesjonalnego pomiaru czasu podczas biegu rekreacyjnego pod nazwą 

Bydgoski Bieg Niepodległości. 

E. Nie wyrażenie zgody będzie skutkowało rezygnacją z udziału w Bydgoskim Biegu Niepodległości. 

F. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

G. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia 

przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w 

szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych. 

H. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy. 

I. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody 

należy skontaktować się z Organizatorem Bydgoskiego Biegu Niepodległości za pośrednictwem 

adresu Aktywna@um.bydgoszcz.pl . 

d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania  w 

przypadku: 

i. zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu 

do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń, 

f. Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich 

innemu administratorowi. 

g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


