
REGULAMIN 

LOTTO POZNAŃSKI CZERWIEC ’56 – BIEG PAMIĘCI I SZTAFETA PAMIĘCI 

 

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia imprezy oraz określa prawa i 
obowiązki jego uczestników. 

  

   I.ORGANIZATOR 

1. Organizator: APS AGENCY Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań 

Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400 

 

II. CELE I ZAŁOŻENIA 

1. Upamiętnienie 66 Rocznicy Poznańskiego Czerwca’56. 

2. Edukacja nt. wydarzeń poznańskiego Czerwca’56. 

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych z 

zachowaniem zasad kwarantanny i dystansu społecznego. 

4. Popularyzacja biegania. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE, FORMATY oraz LIMITY. 

1. Bieg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałęk) o godzinie 18.30. 

2. Miejsce startu i mety: POSiR Malta Poznań, ulica Wiankowa 3, 61-131 Poznań. 

3. Trasę biegu stanowi załącznik nr 1. 

4. Zawodnicy mają do pokonania do wyboru: 

a. 5 km/ Limit osób – 1000/ Limit czasu – 50 min 

b. 10 km/ Limit osób – 1000/ Limit czasu – 120 min 

c. 10 km na rolkach / Limit osób – 250 / Limit czasu – 60 min 

d. 10 km nordic walking / Limit osób – 200 / Limit czasu 180 min 

e. Sztafetę 5 x 2 km / Limit osób 150 / Limit czasu 120 min 

f. Bieg rodzinny dla dzieci na dystansie 600 i 1200 m 

 

 

 

 

 



IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
 

1. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończyła 16 lat. 

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na start od prawnego opiekuna. 

2. Zawody odbywają się z pomiarem czasu netto zawodników. 

3. Zawodnicy muszą dostosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i właściwych służb, 

co do dystansu społecznego. 

4. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość 

regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w 

czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz 

imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach 

promocji imprezy. Zgoda na publikację wizerunku zawodnika jest dobrowolna, ale 

niewyrażenie zgody na jego publikację uniemożliwia start w zawodach. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, 

przerwania lub odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę 

wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu 

nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski 

żywiołowe, stan wyjątkowy, stan zagrożenia epidemiologicznego, wojnę, akty terroru, 

strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające 

Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, 

Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów 

poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach. 

 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny 

zamieszczony na www.biegczerwca56.pl. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie 

wymagane w formularzu dane. 

2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 20.06.2022 r. do godziny 23:59 

3. Zgłoszenie do Biegu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim 

zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 

udziału w Biegu. 

 

 



VI. PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE 

a. Pakiet startowy będzie wydawany wyłącznie w Biurze Zawodów (zlokalizowanym 

przy starcie), w godzinach funkcjonowania: 

• 26.06.2022 r. – w godz. 15:00 – 19:00 

• 27.06.2022 r. – w godz. 14:00 – 18:30 

1. Koszulka pamiątkowa techniczna nie stanowi części pakietu startowego. 

2. Przy rejestracji będzie możliwość dokupienia: 

 

a. Pamiątkowej koszulki imprezy – 29 PLN. 

b. Pamiątkowej bandany imprezy – 14,90 PLN. 

c. Czapki z daszkiem – 24,90 PLN. 

 

3. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie 

woda do picia, oraz część sanitarna. 

4. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników biegu. 

5. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie. 

6. W depozycie nie można zostawiać rzeczy drogocennych (np. kluczyków do auta, 

portfeli, dokumentów, pieniędzy, biżuterii), za które Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania 

zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatorów. Ponadto zastrzegają 

sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i 

terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez 

Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach 

oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, 

jak również na potrzeby promocyjne i reklamowe oraz inne komercyjne związane z 

działalnością prowadzoną przez Organizatorów. 

8. Do maks. 30 dni przed imprezą istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę. 

Zawodniczka/zawodnik chcąca dokonać zmiany powinna zgłosić się mailowo 

(kontakt@biegczerwca56.pl do organizatora podając: Imię, Nazwisko, dystans, z 

którego się przepisuje, osobę – która wystartuje w zamian i dowód przelewu na konto 

organizatora uwzględniający opłatę manipulacyjną +25 PLN. Kwotę należy przelać na 

konto Organizatora: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393/ Alior Bank. 

 

 



VII. OPŁATY STARTOWE 
 

1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze ustalonymi przez organizatorów progami 

cenowymi, te zależne są od upływu czasu – tj. konkretnych dat wyznaczonych przez 

organizatora. Informacja dotycząca wysokości wpisowego dostępna jest na stronie 

www.biegczerwca56.pl  

2. O wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia 

formularza rejestracyjnego. 

a. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 5 km wynosi: 

• do 28.02.2022 – 29 PLN 

• do 31.03.2022 – 39 PLN 

• do 30.04.2022 – 49 PLN 

• do 31.05.2022 – 59 PLN 

• do 20.06.2022 – 79 PLN 

• w dniu imprezy 89 PLN (uwaga! – pakiet w ograniczonym zakresie) 

 

b. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 10 km wynosi: 

• do 28.02.2022 – 39 PLN 

• do 31.03.2022 – 49 PLN 

• do 30.04.2022 – 59 PLN 

• do 31.05.2022 – 69 PLN 

• do 20.06.2022 – 89 PLN 

• w dniu imprezy 99 PLN (uwaga! – pakiet w ograniczonym zakresie) 

 

c. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 10 km Nordic Walking 

wynosi: 

• do 28.02.2022 – 39 PLN 

• do 31.03.2022 – 49 PLN 

• do 30.04.2022 – 59 PLN 

• do 31.05.2022 – 69 PLN 

• do 20.06.2022 – 89 PLN 

• w dniu imprezy 99 PLN (uwaga! – pakiet w ograniczonym zakresie) 

 

d. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 10 km na rolkach wynosi: 

• do 28.02.2022 – 39 PLN 

• do 31.03.2022 – 49 PLN 

• do 30.04.2022 – 59 PLN 

http://www.biegczerwca56.pl/


• do 31.05.2022 – 69 PLN 

• do 20.06.2022 – 89 PLN 

• w dniu imprezy 99 PLN (uwaga! – pakiet w ograniczonym zakresie) 

 

e. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie sztafeta 5x2 km (za 

osobę) wynosi: 

• do 28.02.2022 – 19 PLN 

• do 31.03.2022 – 29 PLN 

• do 30.04.2022 – 39 PLN 

• do 31.05.2022 – 40 PLN 

• do 20.06.2022 – 45 PLN 

• w dniu imprezy 50 PLN (uwaga! – pakiet w ograniczonym zakresie) 

 

f. Opłata startowa za udział w zawodach rodzinnych – bieg dla dzieci wynosi 29 

PLN.  

 

3. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty dokonania wpłaty, które to 

prawo przysługuje konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. 

Zwrot opłaty nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od 

Umowy wysłanego na adres e-mail Organizatora: kontakt@biegczerwca56.pl (skan 

wraz z czytelnym podpisem). 

4. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej 

poprzez przelew na konto prowadzone przez Alior Bank: 09 2490 0005 0000 4520 

8556 2393: W tytule przelewu należy podać: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ DYSTANS i 

NAZWĘ IMPREZY. Następnie należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres: 

kontakt@biegczerwca56.pl 

5. Dane do przelewu: APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K. siedzibą w Poznaniu, 

ul. Bóżnicza 15/18, 61-751 Poznań 

6. Każdy zawodnik ma możliwość zakupu tzw. ubezpieczenia od rezygnacji 

z uczestnictwa w imprezach sportowych np. za pośrednictwem TU EUROPA S.A. 

wchodząc na poniższy link http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm 

7. Organizator posiada ubezpieczenie OC.  

8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje: 

 

a. numer startowy i pamiątkową naklejkę; 

b. profesjonalny pomiar czasu; 

c. zabezpieczenie technicze poszczególnych etapów zawodów; 

http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm


d. zabezpieczenie medyczne; 

e. punkty żywieniowe oraz nawadniające; 

f. medal na mecie dla osób, które ukończyły zawody; 

g. sanitariaty oraz depozyt; 

h. strefa finiszera na mecie: owoce, przegryzka energetyczna, napoje w tym 

piwo (bezalkoholowe), leżaki i miejsce do odpoczynku.  

 

VIII. KLASYFIKACJA 

1. Generalna kobiet i mężczyzn wg czasu netto. (oddzielnie bieg, nordic walking, rolki). 

2. Generalna klasyfikacja sztafet wg czasu netto (nie przewidujemy rozróżnienia na 

sztafety męskie, żeńskie czy mieszane). 

 

IX. WYNIKI 

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej 

organizatora www.biegczerwca56.pl oraz na stronie operatora pomiaru czasu. 

 

X. NAGRODY 

1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej otrzymują statuetki, 

2. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal, 

3. Odbiór statuetki może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii 

wręczenia, 

4. Organizator przewiduje nagrody za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej 

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie. 

6. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii 

wręczenia nagród.  

 

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami: 

a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO 



2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu 

stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią realizacja 

umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie 

uczestnictwa w biegu w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach 

organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest: 

4. APS AGENCY Sp. z o.o Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań 

Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400 

5. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza 

uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych. 

6. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych 

biegach. 

7. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie, której dane 

dotyczą przysługują poniższe prawa: 

8. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym 

biegu. 

9. Ponadto osobom, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora 

określonego w ust.2. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (a od 25 maja 

2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich 

żądań i przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2. 

11. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi 

przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu. 

12. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych 

osobowych w sieci Internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz 

informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i 

bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, daty 

urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników 

zawodów). 

13. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające 

wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście 



startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje 

w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do 

prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów. 

14. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom 

trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, 

chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora 

obowiązek w tym zakresie. 

15. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane 

osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób 

właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem 

podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z 

celami przetwarzanie i wykorzystanie danych. 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 

przeprowadzenia wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i 

nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z 

uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich 

wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie 

inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

2. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, 

wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach 

elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony 

internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że 

Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat 

związanych z działaniami opisanymi w powyższych punktach niniejszego paragrafu, 

udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez 

powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu. 

3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

4. Reklamacje należy kierować drogą mailową na adres: kontakt@biegczerwca56.pl lub 

listownie na adres siedziby organizatora. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni 

roboczych od otrzymania.  


