
Regulamin BIEGU CHARYTATYWNEGO Razem DLA MAĆKA I ANTKA 
 
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. I Bieg Charytatywny „Razem dla Maćka i Antka” jest organizowany w Murowańcu. Bieg 

Charytatywny „Razem dla Maćka i Antka” – bieg przełajowy i Nordic Walking na dystansie ok. 

5 km, zwany dalej Biegiem. 

2. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Zwykłe pn. „Nasz Murowaniec” z siedzibą w 

Murowańcu, ul. Puchacza 7, 86-005 Białe Błota (Regon 369517125) – zwani dalej 

Organizatorem. 

3. Partnerem Biegu są: 

 
• Fundacja „AntyRak” z siedzibą w Murowańcu, ul. Sowia 10, Murowaniec, 86-005 Białe 

Błota 

• Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach, Białe Błota, ul. Czysta 1a  86-005 

Białe Błota 

 
• Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia”, ul. Okopowa 10, 86-065 Łochowo 

 
• Niepubliczne Przedszkole „KORONA”, ul. Kolibra 2, 86-005 Murowaniec 

 
• Niepubliczne Przedszkole "Lokomotywa" oś. Leśne, ul. Dwernickiego 4, 85-675 Bydgoszcz 

 
• Sołectwo Murowaniec, gm. Białe Błota 

 
4. Uczestnikiem Biegu jest każda osoba, która prawidłowo wypełniła formularz rejestracyjny na 

stronie firmy B4Sport, wniosła opłatę startową oraz podpisała oświadczenie przy odbiorze 

numeru startowego. 

II. Cele 

 
1. Pomoc dla podopiecznych Fundacji AntyRak: chorego na nieoperacyjnego guza pnia mózgu 

Macieja Wydrzyńskiego (13 l.) i chorego na raka szpiku kostnego Antoniego Bąk (6 l.). 



2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

 
3. Wyłonienie najlepszych zawodników - amatorów w kategoriach: 

 
a) Najszybszy /-a biegacz służb mundurowych i Najszybszy/-a cywil, 

 
b) Osoba, dzięki której zgłosiło się najwięcej startujących, 

 
c) Dzieci w kat. wiekowych: 6-9lat; 10-12; 13-15lat; 16-18lat, 

 
d) Nordic walking. 

 
 
 

III. Termin i miejsce, informacje podstawowe 

 
1. Bieg odbędzie się 28 września 2019 roku (sobota) o godzinie 11:00 w Murowańcu, ul. 

Staroszkolna 13. 

 
2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie wydarzenia 

na Facebooku najpóźniej 3 dni przed datą Biegu. 

3. Długość trasy: ok. 5 km. Trasa Biegu przełajowa, nie będzie objęta atestem. 

 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca Biegu, przy czym 

Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej 

informacji na stronie wydarzenia na Facebooku. 

5. Uczestnicy na trasie Biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń ratowników 

medycznych, organizatora i wolontariuszy. 
 
 
 

IV. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa 

 
1. W biegu może startować każda osoba od lat 6. W przypadku osób niepełnoletnich rejestracji 

na wydarzenie dokonuje opiekun prawny. 

2. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej, jest wyrażenie zgody przez rodzica lub 

opiekuna prawnego. 



3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja na stronie udostępnionej przez 

firmę obsługującą bieg B4Sport do dnia 26.09.2019 r. oraz podpisanie oświadczenia o stanie 

zdrowia i możliwości udziału w Biegu i dokonanie opłaty rejestracyjnej. 

4. Zapisy w Biurze Zawodów w Murowańcu lub innym miejscu wyznaczonym przez Organizatora 

w dniu biegu od godz. 8:00 do godz. 10:00. 
 

5. Uczestnicy Biegu będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu 

tożsamości i podpisanie oświadczenia (karty startowej). 

6. W trakcie trwania Biegu każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru startowego 

wydanego w Pakiecie Startowym w widocznym miejscu. 
 

7. Przekazanie formularza rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej jest jednoznaczne 

z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

8. Uczestnik zostanie powiadomiony o przydzieleniu numeru startowego poprzez wywieszenie 

Listy Startowej w dniu Biegu w pobliżu Biura Zawodów. 

 
9. Imprezę ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, 

wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego 

stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje 

się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w 

Biegu, w szczególności zasad fair play. 

11. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez 

przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu przełajowym na dystansie 5 km oraz 

świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia. 

12. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolne do udziału w zawodach oraz nie 

posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w 

Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku  przeciwwskazań 



zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania 

medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna. 

13. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną. 
 
 
 

V. Opłata rejestracyjna (wpisowe) 

 
1. Opłata rejestracyjna, zwana dalej także wpisowym, za udział w Biegu osób pełnoletnich 

wynosi 35zł, a za osoby niepełnoletnie 25zł. 

2. Opłatę rejestracyjną należy dokonać przelewem za pomocą dostępnego systemu  płatności 

BlueMedia w czasie elektronicznej rejestracji lub w dniu zawodów gotówką. 

 
3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 

 
4. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu/Nordic Walking – musi 

to zaznaczyć w uwagach do formularza oraz w opisie przelewu. 

 
 

 

VI. Pakiet startowy 

 
1. Po złożeniu formularza rejestracyjnego (poprzez stronę udostępnioną przez firmę obsługującą 

B4Sport) oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej i podpisaniu oświadczenia (karty startowej) 

Uczestnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, chip (do 

zwrotu). 

2. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z 

nieodebraniem przez Uczestnika pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.  
 
 
 

VII. Pomiar i limit czasu 

 
1. Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego przez firmę 

B4Sport. 



2. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty w widocznym 

miejscu oraz chip do pomiaru czasu przywiązane do buta. 

3. Chip należy zwrócić Organizatorom po biegu. 

 
4. Limit czasu na pokonanie trasy biegowej wynosi 60 minut / Nordic Walking 90min. 

Organizator ma prawo do zmiany limitu czasu w dniu Biegu. 

 
 
 

VIII. Biuro Zawodów 

 
1. Informacje o adresie Biura Zawodów i godzinach jego otwarcia zamieszczone będą na stronie 

wydarzenia na Facebooku. 

 
2. Uczestnicy będą mogli skorzystać z sanitariatów. 

 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników 

bez opieki, w trakcie Biegu. 
 
 
 

IX. Klasyfikacje i nagrody 

 
1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja 

 
a) Najszybszy /-a biegacz służb mundurowych i Najszybszy/-a cywil, 

 
b) Osoba, dzięki której zgłosiło się najwięcej startujących, 

 
c) Dzieci w kat. wiekowych: 6-9lat; 10-12; 13-15lat; 16-18lat, 

 
d) Nordic walking. 

 
2. Organizator przewiduje wręczenie pucharów. 

 

3. Organizator rozdysponuje ewentualne nagrody wśród uczestników, którzy ukończyli Bieg 

według zajętych miejsc oraz na zasadach podanych podczas dekoracji. 



4. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na 

ceremonii dekoracji. 

 
5. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal. 

 
 
 

X. Polityka prywatności i ochrona danych 
 

1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie „Nasz Murowaniec” z siedzibą w 

Murowańcu przy ulicy Puchacza 7 zwane dalej Organizatorem. 

 
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem 

zawodów. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i 

usuwania. 

4. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim 

danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji. 

 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w dowolnym 

czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu, zmian i istotnych informacji związanych z 

Biegiem takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, 

ważne ogłoszenia oraz poinformowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora. 

6. Uczestnik zarejestrowany do Biegu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 

Organizatora i Sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu 

w materiałach dotyczących Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także do 

wykorzystania w internecie. 



7. Dane osobowe Uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody oraz celach marketingowych. 

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z 

udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą 

miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany będzie projekt. 

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 

ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu. Przez 

przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego 

danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np. e-mail, sms, list 

zwykły, o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i 

analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie 

z Regulaminem zawodów. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może 

to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora. 

10. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w 

formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 

wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, 

RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących 

przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Organizator ma prawo udostępnić 

dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia 

wyłącznie na potrzeby związane z organizacją i obsługą Biegu 

11. Zawodnikom przysługują prawa do: 



a) dostępu do danych, 

 
b) sprostowania danych, 

 
c) usunięcia danych, 

 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 

 
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku 

w dowolnym momencie, 

 
f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich 

danych przez Administratora. 

 
 

 

XI. Postanowienia końcowe 

 
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

 
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości 

bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność. 

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 
5. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Biegu. 

 
6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa 

zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez 

Uczestników w wyniku udziału w Biegu Instalatora oraz zwolniony jest z obowiązku 

naprawiania takich szkód. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego 

niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie wydarzenia na 

Facebooku. 



 
 

Kontakt z Organizatorem: 

 
Magdalena Kowalska – 661 246 587 

 
Urszula Zduńczuk – 575 888 024 

 
Alina Puppel – 509 186 376 


