
 

REGULAMIN BIEGU CALISIA KIDS RUN/ Bieg z przeszkodami 

 

I. ORGANIZATOR 

1.    Organizator Główny: APS AGENCY sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-751), Bóżnicza 

15/18, Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400 

 

II. CELE I ZAŁOŻENIA 

1. Promocja miasta Kalisz  

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

3. Popularyzacja biegania. 

 

III. TERMIN MIEJSCE I FORMATY 

1. Bieg z przeszkodami odbędzie się dnia 27 sierpnia - stadion kolarski w Kaliszu, ul. Wał 

Matejki 2, 62-800 Kalisz. 

2. Na mecie biegu znajdzie się strefa finiszera z napojami dla zawodników. 

3. Biuro zawodów znajduje się: w budynku stadionu kolarskiego. 

4. Bieg rozegrany zostanie w dwóch formatach: 

a. SHORT – jedno okrążenie - około 550 m, 
b. LONG – dwa okrążenia – około 1100 m. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W biegu CALISIA KIDS RUN – bieg z przeszkodami - SHORT mogą brać udział wszystkie 

osoby, które: 
a. w dniu zawodów będą miały ukończone 4 lata, a nie skończyły jeszcze 8 roku życia; 

b. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia oraz odbiorą 

pakiet startowy. 

c. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy 

potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia 

i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną 

publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i 

reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy. 



d. dzieci zostaną pogrupowane w oddzielne kategorie (4-5 lat), (6-7 lat) oraz 8 lat, w ramach 

których będą biegły. Nie oznacza to kategorii wiekowych/ nagradzanych a jedynie 

kategorie w ramach, których dzieci biegną z rówieśnikami 

e. bieg ma formułę For Fun - bez rywalizacji. 

f. dzieci będą startowały w falach po 10 osób z danej kategorii na raz – za starty odpowiadać 

będzie sędzia biegu.  
2. W biegu młodzieżowym CALISIA KIDS RUN – Bieg z przeszkodami na dystansie LONG mogą 

brać udział wszystkie osoby, które: 

a. w dniu zawodów będą miały ukończone 8 lat, a nie skończyły jeszcze 15 roku życia; 

b. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia oraz odbiorą 

pakiet startowy. 

c. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy 

potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia 

i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną 
publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i 

reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy. 

d. dzieci zostaną pogrupowane w oddzielne kategorie (9-10 lat), (11-13 lat) oraz (14-15 lat) w 

ramach, których będą biegły. Nie oznacza to kategorii wiekowych/ nagradzanych a jedynie 

kategorie w ramach, których dzieci biegną z rówieśnikami. 

e. bieg ma formułę For Fun - bez rywalizacji. 

f. dzieci będą startowały w falach po 10 osób z danej kategorii na raz – za starty odpowiadać 
będzie sędzia biegu.  

3. Bieg ma charakter biegu przeszkodowego – do pokonania będą łatwe przeszkody: 

równoważnie, czołganie. Przeszkody zabezpieczać będą sędziowie biegu.  

4. 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, 

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 będzie przysługiwała możliwość bezpłatnego przepisania startu na kolejny rok.  

 

 

 

 

 

 



V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na 

stronie internetowej wydarzenia. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane dane w 

formularzu. 

2. Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do dnia 25.08.2023 r. do godziny 23:59 

3. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularzy i zgód w biurze zawodów. 

4. 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. 

5. Dzieci otrzymają w cenie pakiet startowy z gadżetami.  

 

VI. OPŁATA STARTOWA 

1. CALISIA KIDS RUN – bieg z przeszkodami – SHORT/ 29 PLN 

2. CALISIA KIDS RUN – bieg z przeszkodami – LONG/ 39 PLN 

 

VII. 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: 

APS AGENCY z siedzibą w Poznaniu (61-751), Bóżnicza 15/18, Regon: 369044336, NIP: 

7831769652, KRS: 0000708400 

4. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza 

uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych. 

5. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach. 



6. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie, której dane dotyczą 

przysługują poniższe prawa: 

1) Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu. 

2) 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). 

7. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żądań i 

przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2. 

8. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje 

prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

przeprowadzenia organizowanego biegu. 

9. 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). 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników CALISIA KIDS RUN – bieg z przeszkodami obowiązuje niniejszy 

Regulamin. 



2. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 

3. Organizator zapewnia dostęp do depozytu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby 

reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 

wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu. 
Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-

Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, 

telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjna – reklamowe oraz inne komercyjne związane 

z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

5. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje dla 

zawodników. 

6. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. 

7.  Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

8.  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

9.  W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

10.  Reklamacje należy kierować drogą mailową na adres: kontakt@apsmarketing.pl lub listownie 

na adres siedziby Organizatora. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od 

otrzymania.  

11. Impreza jest współfinansowana ze środków Miasta Kalisz 

 

 


