REGULAMIN BIEGU
„BIEGIEM DO KOSZAR! 2022”
§1 [ORGANIZATOR]:
1. Organizatorem Biegu jest Fundacja Nasza Historia, Gen. Józefa Bema 200C, 05-160 Nowy
Dwór Mazowiecki, tel.888424888, e-mail: kontakt@twierdzamodlin.com

§2 [CEL]:
1.
2.
3.
4.

Uczczenie 92 rocznicy Dnia Kadeta.
Promocja Twierdzy Modlin.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
Upowszechnienia biegania w terenie.

§3 [TERMIN I MIEJSCE]:
1. 21 maja 2022 r. godzina 17:00, Twierdza Modlin, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Generała
Józefa Bema 200C
2. Start biegu głównego – 20:00
3. Start biegu dodatkowego – 20:00
4. Biegi młodzieżowe: start godzina 17:00
• Roczniki – 2010-2012 – godz. 17:00 – 500m
• Roczniki – 2008-2010 – godz. 17:10 – 1000m
• Roczniki – 2006-2008 – godz. 17:30 – 1500m

§4 [DYSTANS]:
1. Bieg główny odbywać się będzie na dystansie 10 km.
2. Bieg dodatkowy odbywać się będzie na dystansie 5 km.
3. Biegi młodzieżowe odbywać się będą na dystansach:
• Roczniki 2010-2012 – 500m
• Roczniki 2008-2010 – 1000m
• Roczniki 2006-2008 – 1500m
4. Zawodnicy startują co 10 sekund (bieg na 5 i 10 km)
5. Trasa biegu przebiegać będzie budynkiem i dziedzińcem Koszar Obronnych w Twierdzy
Modlin.

§5 [PRAWO UCZESTNICTWA]:
1. Do udziału w biegu „Biegiem do koszar” prawo mają wszystkie chętne osoby, urodzone w 2012
roku oraz starsze, posiadające dobry stan zdrowia, które dokonają zapisu poprzez formularz
zgłoszeniowy oraz uiszczą opłatę startową. Młodzież w wieku poniżej 18 lat zobowiązana jest
posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.
2. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym
oraz dokonanie opłaty startowej do 14 maja 2022 roku.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do weryfikacji w biurze zawodów.

4. Celem odbioru pakietu, uczestnik zobowiązany jest do okazania aktualnego dowodu
tożsamości.
5. Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie, na starcie biegu, sprawną i działającą latarkę
czołową tzw. „czołówkę”.
6. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie.
7. W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność
(zaświadczenia dostępne w biurze zawodów w dniu imprezy).
8. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

§6 [KLASYFIKACJE]:
1. OPEN Kobiet
2. OPEN Mężczyzn
3. Biegi młodzieżowe:

• Roczniki – 2010-2012
• Roczniki – 2008-2010
• Roczniki – 2006-2008
4. Kategoria drużynowa - aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużynowej zawodnicy muszą
być zapisani z identycznie brzmiącymi nazwami. Do kategorii drużynowej będą wliczane 3
najlepsze czasy. W zespole musi być co najmniej jedna kobieta.

§7 [ZGŁOSZENIA I WPISOWE]:
1.

2.

3.

4.
5.

Zgłoszenia do udziału w biegu przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej w
terminie od 1 kwietnia 2022 roku do 14 maja 2022 roku. O zgłoszeniu zawodnika decyduje
data wpłaty wpisowego.
Wpisowe w biegu głównym na 10km wynosi:
• Od 1.04.2022 do 30.04.2022 – 75 zł
• Od 1.05.2022 do 14.05.2022 – 95 zł
Wpisowe w biegu dodatkowym na 5km wynosi:
• Od 1.04.2022 do 30.04.2022 – 50 zł
• Od 1.05.2022 do 14.05.2022 – 75 zł
Wpisowe w biegach młodzieżowych na 500m, 1000m , 1500m wynoszą:
• Od 1.04.2022 do 14.05.2022 – 35 zł
W przypadku niewystartowania zawodnika podlega zwrotowi 80% wpisowego w przypadku
zgłoszenia nieobecności w terminie do 30 dni przed zawodami.

§8 [BIURO ZAWODÓW]:
1. Biuro zawodów znajduje się w Centrum Edukacji Historycznej, 05-160 Nowy Dwór
Mazowiecki, ul. Generała Józefa Bema 200C i będzie czynne w dniu zawodów (21.05.2022) w
godz. 10:00-20:00.

§9 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]:
1. Administratorem danych jest Fundacja Nasza Historia, Gen. Józefa Bema 200C, 05-160 Nowy
Dwór Mazowiecki. W sprawie swoich danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z
organizatorem – e-mail: kontakt@twierdzamodlin.com.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, a także przechowywane przez
następujący okres:
a) Uczestnictwa w biegu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (dalej jako RODO) – do
czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia
reklamacji,
b) Rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 lit. f RODO – do czasu jej rozpatrzenia,
3. Dane osobowe mogą być przekazane pracownikom lub współpracownikom Modlin sp. z o.o.,
jak też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi
przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie,
w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane
Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na
podstawie zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane
innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne. W biegu
może wystartować 500 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
2. Organizator może przewidzieć dodatkową pulę miejsc i w dowolny sposób ją rozdysponować.
3. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
5. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
6. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza startujących.
7. Zawodnicy mają obowiązek stosować się do poleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
8. Ze względów bezpieczeństwa w biegu nie mogą brać udziału osoby poruszające się z wózkami
dziecięcymi bądź też osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
9. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
10. Osoby umieszczające zdjęcia na stronie organizatora automatycznie pozbawia się praw
autorskich, a zdjęcia udostępnia do dalszego wykorzystania.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć, filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one
być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD,
w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak

również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
13. Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zabezpieczyć Uczestników biegów
przed zagrożeniem zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Organizator i
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obostrzeń aktualnie obowiązujących aktów
normatywnych.
14. Uczestnik biegu przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę i zezwala na
wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach
sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi
przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując
korespondencję na adres Fundacja Nasza Historia, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki, ul.
Generała Józefa Bema 200C.
15. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

