
BIAŁOŁĘCKA TRIADA BIEGOWA

– 2022 –

REGULAMIN

I. CELE BIAŁOŁĘCKIEJ TRIADY BIEGOWEJ
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej i naturalnej formy aktywności sportowej.
2. Prezentacja Białołęki jako miejsca przyjaznego do uprawiania sportu i rekreacji.
3. Zachęta do regularnych startów w wydarzeniach biegowych organizowanych przez Urząd Dzielnicy

Białołęka.

II. ORGANIZATOR I WYKONAWCA
1. Organizator:  Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2. Wykonawca: Fundacja Run Vegan, ul. Karmelicka 15/37, 00-163 Warszawa, NIP: PL-525 27 31 220

Kontakt dla uczestników i partnerów: info@runvegan.pl

III. ZAŁOŻENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Na Białołęcką Triadę Biegową 2022 (dalej jako BTB)  składają się trzy wydarzenia sportowe:

a. Bieg przez Most, 10 km, 4.09.2022
b. Bieg Niepodległości na Białołęce, 5 km 11.11.2022
c. Białołęcki Bieg Wolności, 13 km, 11.12.2022

2. Aby wziąć udział w klasyfikacji BTB, należy wystartować we wszystkich trzech wydarzeniach i
ukończyć bieg zgodnie z limitem czasu.

3. Aby wziąć udział w klasyfikacji BTB - Najszybszy Mieszkaniec/Mieszkanka Białołęki, należy podczas
rejestracji na biegi wymienione w punkcie III.1 zaznaczyć punkt “Mieszkam na Białołęce”. Kryterium:
uczestnik jest zameldowany lub płaci podatki w Dzielnicy Białołęka m.st.Warszawa.

IV.  LIMIT MIEJSC, ZGŁOSZENIA, OPŁATY
1. Limit uczestników BTB wynika z liczby miejsc na poszczególne wydarzenia składające się na

Białołęcką Triadę Biegową.
2. Nie jest przewidziana konieczność odrębnego zgłoszenia do udziału w Białołęckiej Triadzie

Biegowej. Rejestracja do klasyfikacji BTB odbywa się poprzez rejestrację na wydarzenia składające
się na BTB

3. Uczestnicy BTB opłacają tylko opłaty wynikające ze startu w wydarzeniach tworzących BTB.

V.  ŚWIADCZENIA
1. W ramach opłaty startowej na poszczególne wydarzenia Uczestnik po ukończeniu trzech biegów

otrzymuje trzy medale, które składają się w całość tworząc komplet Białołęckiej Triady Biegowej
2022.

VI. KLASYFIKACJA BIAŁOŁĘCKIEJ TRIADY BIEGOWEJ
1. Przewiduje się klasyfikację w następujących kategoriach:

a. Kobiety i mężczyźni OPEN K/M
b. Najszybszy Mieszkaniec/ Mieszkanka Białołęki.

2. Klasyfikacja zostanie dokonana poprzez zsumowanie czasów netto z poszczególnych biegów
wymienionych w punkcie III.1.

3. Klasyfikacja zostanie dokonana, a wyniki klasyfikacji zostaną ogłoszone w dniu 11.12.2022 tj.
podczas Białołęckiego Biegu Wolności, bezpośrednio po zamknięciu trasy biegu i zakończeniu
pomiaru czasu. Klasyfikacja BTB będzie również dostępna w internecie na stronie
www.biegprzezmost.pl
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VII. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji OPEN K / OPEN M otrzymają pamiątkowe statuetki/puchary i

upominki rzeczowe
2. Zwycięzca i zwyciężczyni w kategorii dodatkowej NAJSZYBSZY MIESZKANIEC / NAJSZYBSZA

MIESZKANKA BIAŁOŁĘKI otrzymają pamiątkowe statuetki i upominki rzeczowe.
3. Dekoracja odbędzie się podczas Białołęckiego Biegu Wolności, który jest równocześnie ostatnim

biegiem odbywającym się w ramach cyklu.

VIII. OCHRONA DANYCH  OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych
niezbędnych do wykonania umowy jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

2. Wykonawca na zlecenie Organizatora biegu zbiera poniższe dane:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Płeć
Adres mailowy
Przynależność klubową (uczestnik może wpisać nazwę klubu, która pojawi się w formularzu z
wynikami)
Numer telefony uczestnika (do wysłania wiadomości SMS z wynikiem, o ile taka usługa będzie
świadczona)

3. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników
do publicznej wiadomości wraz z osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji.

4. Wyniki będą opublikowane na stronie http://wyniki.b4sport.pl oraz na stronie wydarzenia. Link do
wyników zostanie również udostępniony na profilu Facebook wydarzenia.

5. Zebrane dane osobowe będą rejestrowane i przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa
Organizatora i  Wykonawcy na jego serwerze.

6. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich poprawienia
lub całkowitego usunięcia z systemów informatycznych Wykonawcy.

7. Organizator realizuje określone w przepisach obowiązki Administratora danych osobowych, ujętych
w Rejestrze Czynności Przetwarzania danych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania-
wyłącznie w celu realizacji biegu.

8. Wykonawca - Fundacja Run Vegan z siedzibą w Warszawie przy ulicy Karmelickiej 15/37, (kontakt:
robert@runvegan.pl, tel: 506 009 611), będzie przetwarzał powierzone dane osobowe stosując
zabezpieczenia odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi adekwatny
stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

9. Uczestnik, jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować
się z Administratorem danych osobowych.

2

http://wyniki.b4sport.pl/
http://wyniki.b4sport.pl
mailto:robert@runvegan.pl

