
REGULAMIN 
 

BIEGU PAPIESKIEGO 
 
I. ORGANIZATOR: 
Organizatorem III Biegu Papieskiego jest Urząd Gminy Świeszyno  
 
II. CEL IMPREZY:  
Celem imprezy jest:  
- integracja sportowa mieszkańców; 
- wzmożenie aktywności fizycznej i dbałość o zdrowie; 
- wspomnienie Jana Pawła II 
- promocja Gminy Świeszyno w gminach ościennych 
 
III. TERMIN  

a) dnia 3.06.2018 r.  
b) rejestracja zawodników od godz. 12:00 – 14:30 

Rozpoczęcie biegu godz. 15:00 
c) START i META: Zegrze Pomorskie – na drodze gminnej przy Szkole Podstawowej. 

Biuro zawodów przyjmuje zgłoszenia zawodników do biegu w postaci wypełnionego  
i podpisanego oświadczenia o udziale: 
a) w przypadku dzieci i młodzieży -  w szkołach poprzez nauczycieli wychowania fizycznego 
do dnia 28 maja 2018r.,  
b) w przypadku dzieci i młodzieży gimnazjalnej spoza szkół gminnych skan oświadczenia na 
maila:b.piatkowski@swieszyno.pl do dnia 28 maja 2018r.  
Weryfikacja zgłoszeń nastąpi w dniu zawodów. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy są zobowiązani 
do przedstawienia oryginału zgłoszenia w dniu Biegu Papieskiego. 
IV. START, KATEGORIE, KLASYFIKACJE, UCZESTNICY: 
1) Uczestnikami biegu mogą być mieszkańcy oraz sympatycy Gminy Świeszyno. 
2) Bieg przełajowy odbędzie się z podziałem na kategorie:  
a) dzieci klas I-III szkół podstawowych - dystans  100m – start przy Szkole Podstawowej  

w Zegrzu Pomorskim. 

b) dzieci klas IV-VI szkół podstawowych - dystans  300m – start przy Szkole Podstawowej w 

Zegrzu Pomorskim; 

c) młodzież klas VII i gimnazjalnych - dystans 1000m – start przy Szkole Podstawowej w 

Zegrzu Pomorskim. 

3) Biuro organizacyjne w dniu zawodów czynne od godz. 12:00. Miejsce: droga gminna przy 

Szkole Podstawowej w Zegrzu Pomorskim. 

4) Wręczenie Pucharów Wójta i pamiątkowych medali odbędzie się o godz. 16:30. 

Uczestnicy zobowiązani są złożyć oświadczenia, stanowiące załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 
Uczestnicy niepełnoletni muszą złożyć oświadczenia z podpisem rodzina/opiekuna 
wyrażające pozwolenie na udział w biegu.  
 
V. NAGRODY: 
Organizator imprezy sportowej przewiduje dla laureatów pierwszych miejsc w każdej  
z kategorii Puchar Wójta Gminy Świeszyno oraz pamiątkowe medale dla wszystkich 
uczestników biegu. 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a) W przypadku załamania pogody (ulewy i burze) zawody zostaną odwołane. 



b) Każdy uczestnik (uczeń) biegu musi posiadać legitymację szkolną celem okazania podczas 
rejestracji. 
c) organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne urazy powstałe podczas imprezy. 
d) Zabronione jest podczas biegu zanieczyszczanie terenów leśnych, trasy biegu. 
e) Wszyscy uczestnicy imprezy proszeni są o zachowanie szczególnych środków 
bezpieczeństwa podczas biegu. 
f) Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę ratowników medycznych w trakcie trwania 
imprezy.  
g) Organizator zapewnia uczestnikom biegu stoiska z napojami chłodzącymi.  
h) Za rzeczy pozostawione lub zagubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
i) Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji 
informacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć z biegu 
na stronach internetowych oraz w prasie. 
j) Organizator zapewnia sędziego prowadzącego oraz zamykającego biegi. 
k) We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator biegu. 
l) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu. 
ł) zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, 
m) organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
n) DANE OSOBOWE  
- dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, 
ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych 
nagród, promocji biegu, 
- dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2015 r.  poz. 2135 ze zm.), 
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju 
publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której 
mieszka, roku urodzenia,  
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także 
usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych 
następuje na pisemny wniosek Uczestnika, 
- 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 o przyszłych imprezach, 
produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, 
zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2015 
r.  poz. 2135 ze zm., Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to 
zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora, 
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych 
biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych 
organizatora, 
- administratorem danych jest Urząd Gminy Świeszyno.  
 


