
REGULAMIN  III BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W LNIANIE 

I. Cel imprezy 
 

1. Promocja aktywnego stylu życia 

2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji 

3. Promocja gminy 

4. Kształtowanie nowoczesnego patriotyzmu 

 

II. Organizator 
 

Organizatorem imprezy „III Biegu Niepodległości” jest:  

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie 

Informacje na stronie: www.lniano.naszabiblioteka.com 

E-mail kontaktowy: bibliotekalniano@gmail.com  

Tel. kontaktowy 52 33 23 059, 52 32 08 695, 608 764 250 
 

III. Termin i miejsce 
 

1. Bieg odbędzie się w dniu 9 listopada 2019 r.   

2. Start: Jędrzejewo 32 (teren przed Świetlicą Wiejską) o godzinie 11:00- I Kat; 11:30- II Kat. i Kat. III 

3. Długość trasy: 1,0 km; 2,3 km – trasa prowadzi drogą asfaltową.  

4. Meta: przy ul. Targowej 1 (parking-park).  

5. Na mecie dostępny będzie ciepły posiłek.  

 

IV. Uczestnictwo 
 

1. W biegu prawo startu mają osoby, które urodziły się do 2005 roku.   

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu (Świetlica Wiejska w Jędrzejewie) w 

dniu 9.11.2019 r. 10 min przed startem.   

3. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.   

 

V. Klasyfikacje 
 

1. Klasyfikacja 

a) wiekowa – rocznik 2003-2005– trasa 1,0 km (możliwość uczestnictwa młodszego dziecka po wyrażeniu 

pisemnej zgody prawnych opiekunów) 

b) wiekowa – rocznik 2002 i starsi – trasa 2,3 km  

c) Nordic Walking- trasa 2,3 km. 

 

VI. Zgłoszenia 
 

1. Zgłoszenia dokonywać można osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lnianie, pocztą na adres 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie bądź e-mailowo na adres bibliotekalniano@gmail.com do 5listopada 

2019 r. do godz.15.00 ( liczy się data wpływu zgłoszenia). 

2. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) dostępny będzie w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, Szkole Podstawowej w Lnianie im. Jana Pawła II , ul. Szkolna 13 oraz do 

pobrania na stronie: http://www.lniano.naszabiblioteka.com  

4. Organizator ustala limit biegaczy na 100 osób zapisanych.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników. 

6. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Organizatora po podpisaniu formularza 

zgłoszeniowego.  

7. W dniu 9.11.2019 r. będzie możliwość zgłaszania tylko w Biurze Biegu (jeśli nie został wcześniej 

wyczerpany limit zapisów).   

8. Weryfikacja zawodników będzie odbywała się w Biurze Biegu w Świetlicy Wiejskiej w Jędrzejewie  

9.11.2019 r. 10 min. przed startem.  
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VII. Nagrody 
 

1. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych za miejsca I-III otrzymają karty podarunkowe i dyplomy pamiątkowe 

z III Biegu Niepodległości. 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 

2. Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.   

4. Przystąpienie do biegu oznacza wyrażenia zgody przez uczestników na nieodpłatne wykorzystanie ich 

wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji 

imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w 

imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w 

prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik musi także 

wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją 

imprezy, a także wyrazić zgodę na ich przekazywanie sponsorom. 

5. Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania powodów. O tym fakcie poinformuje 

wszystkich uczestników drogą telefoniczną wykorzystując dane podane przez uczestników w formularzu 

zgłoszeniowym. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie 

ul. Wyzwolenia 9,86-141 Lniano 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 (indywidualnie dla danej sprawy) oraz art. 9 (dane szczególne 

dotyczące stanu zdrowia) 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 (RODO). 

3. Podanie danych osobowych w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych jest obowiązkowe (w przypadku 

wymogów prawnych) lub nieobowiązkowe w przypadku wyrażenia zgody. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ważności  ogłoszonego  konkursu , okres określony odrębnymi przepisami 

prawa oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

5. Posiada Pan/ Pani prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (w zależności od podstawy 

przetwarzania); 

 prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 

6. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: 

Bogdan Głowacz- iod.bogdan@gmail.com 

 
 
 



Załącznik nr 1 
 

Formularz zgłoszeniowy 
 

II Bieg Niepodległości 
Lniano 9.11.2019 r. 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 
       

DANE OSOBOWE:             

Imię i Nazwisko ............................................................................................................................... 

Data urodzenia ................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy) 

.......................................................................................................................................................... 

Adres meilowy ................................................................................................................................. 

Nr telefonu.....................................................................  

KATEGORIA: 

Kat. I rocznik 2003-2005 (możliwość uczestnictwa młodszego dziecka po wyrażeniu pisemnej 

zgody prawnych opiekunów) 

 
 Kat. II rocznik 2002 i starsi 

 Kat. III Nordic Walking 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO 
*Oświadczam, że biorę udział w III Biegu Niepodległości na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń   w stosunku 

do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Jednocześnie oświadczam, że znane są mi 

postanowienia REGULAMINU BIEGU, które to postanowienia w pełni akceptuję i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania. 

*Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku, w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania  

w zależności od wyboru zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym 

formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 

*Niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia zezwala na udział w biegu. 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lnianie z siedzibą w 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 9 moich 

danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w „III Biegu Niepodległości” w celu i zakresie niezbędnym do organizacji biegu tj. 

mojego udziału w nim, zapisu na liście uczestników i identyfikacji mnie jako uczestnika biegu. 

 

       Podpis zawodnika .............................................................. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA) ZAWODNIKA NIEPELNOLETNIEGO 
*Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w III Biegu Niepodległości  mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej na własną 

odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych 

podczas trwania imprezy. Jednocześnie oświadczam, że znane są mi postanowienia REGULAMINU BIEGU, które to postanowienia w 

pełni akceptuję i zobowiązuję mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej się do ich bezwzględnego przestrzegania. 

*Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku syna/córki/podopiecznego/podopiecznej, w tym do publikacji, pokazywania i 

wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych biograficznych w 

dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. 

* Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej zezwala na udział w biegu. 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lnianie z siedzibą w 86-141 Lniano, ul. Wyzwolenia 9 danych 

osobowych mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej zawartych w karcie zgłoszenia w „III Biegu Niepodległości” w celu i 

zakresie niezbędnym do organizacji biegu tj. udziału w nim, zapisu na liście uczestników i identyfikacji jako uczestnika biegu. 

 

       Podpis rodzica, opiekuna .................................................. 

 



 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: 

2. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie 

ul. Wyzwolenia 9,86-141 Lniano 

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 (indywidualnie dla danej sprawy) oraz art. 9 (dane szczególne 

dotyczące stanu zdrowia) 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 (RODO). 

7. Podanie danych osobowych w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych jest obowiązkowe (w przypadku 

wymogów prawnych) lub nieobowiązkowe w przypadku wyrażenia zgody. 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ważności  ogłoszonego  konkursu , okres określony odrębnymi przepisami 

prawa oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

9. Posiada Pan/ Pani prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (w zależności od podstawy 

przetwarzania); 

 prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 

7. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: 

Bogdan Głowacz- iod.bogdan@gmail.com 

 

 


