
REGULAMIN 
  

Wigilijnego Charytatywnego Biegu dla Nowosolskich Adopcji 

 

16 grudnia 2018 r.  Nowa Sól   
 

§ 1. CEL IMPREZY 

 

1. Zbiórka funduszy na  będzie przeznaczone na remont kojców, zakup transporterów,  

artykułów higienicznych, leczenie, sterylizację psów i kotów znajdujących się w 

domu tymczasowym tzw przytulisku w Nowej Soli i Solnikach (popularnie mówić 

nowosolskie adopcje). 
 

2. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy 

sportu i rekreacji oraz zwrócenia uwagi na zwierzęta i ich adopcje znajdujące się w 

przytulisku. 

 

§ 2. ORGANIZATOR 

 

1. Stowarzyszenie Klub Mam w Nowej Soli. 

 

2. Adam Draczyński z Draczyński Team. 

 

§ 3. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Impreza odbędzie się w dniu 16 grudnia 2018 r. (niedziela) w godzinach od 14:30 do 

16:30.  

 

2. Start biegu ustala się na godz. 15.00, przy czym organizator zastrzega prawo do jego 

przesunięcia do godziny czasu z ważnych powodów, ujawnionych w dniu imprezy. 
 

3. Limit na pokonanie trasy 1 godzina.  

 

4. Trasa biegu wynosi około 5 km i przebiega traktami ulicznymi przez centrum Nowej 

Soli, zgodnie z mapą udostępnioną w biurze zawodów oraz na fanpage facebooka 

Charytatywny Bieg Wigilijny. 

 

5. Trasa nie posiada atestu PZLA. 
 

6. Trasa przebiega ulicami STAR Pocztowa – Plac Floriana, Aleja Wolności - Portowa- 

Żwirki i Wigury- Plac Solny – Krzywa – Fabryczna – Bohaterów Getta - Witosa – 

Parafialna – Dąbrowskiego – Wyspiańskiego – Hutnicza – Żeromskiego – Reja – 

Drzewna – Piłsudskiego – Traugutta  – Kościuszki – Waryńskiego – Zjednoczenia – Plac 

Wyzwolenia – Moniuszki – Plac Floriana – Pocztowa - META 

 

 

 

 



§ 4. KLASYFIKACJA ORAZ NAGRODY BIEGU 
 

1. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi biegu, który ukończy bieg, pamiątkowy 

medal okolicznościowy. 

 

2. Podczas biegu nie będzie dokonywany pomiar czasu. 

 

3. Organizator przewiduje puchary za zajęcie miejsca od 1 do 3 dla kobiet i mężczyzn. 

 

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W Wigilijnym Biegu Charytatywnym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia 

imprezy ukończą 13 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową.  

 

2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w 

biegu. 

 

3. Zawodnicy w wieku 13- 18 lat, którzy w dniu biegu tj. 16 grudnia  2018 nie osiągnęli 

jeszcze pełnoletniości, obok  podpisanych przez rodziców bądź opiekunów oświadczeń 

wymienionych w ust. 1, zobowiązani  są do złożenia w biurze zawodów dodatkowo 

pozwolenia na udział w imprezie wydanego przez  rodziców lub prawnych opiekunów, 

opatrzonych  ich podpisem i ze wskazaniem nr PESEL o treści: Akceptując 

postanowienia Regulaminu Charytatywnego Biegu Ulicznego  z Nowej Soli, niniejszym  

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w dniu 16 grudnia  2018 r. w przedmiotowej  

imprezie.  

 

4. Warunkiem dopuszczenia do startu zawodników wymienionych w ust. 2 jest obecność 

rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w 

biurze zawodów. 

 

§ 6. ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszenie udziału w imprezie dokonuje się poprzez rejestrację w systemie 

elektronicznym na stronie www.super-sport.com.pl,  według wskazań tam zawartych. 

 

2. Zapisy trwają do 10 grudnia 2018 r. do godziny 23:59, chyba że limit uczestników 

zostanie szybciej osiągnięty poprzez rejestrację na stronie internetowej: super-sport.com.pl  

 

3. Organizator ustala dla każdego zawodnika opłatę startową w wysokości  30 zł. 
 

 

4. Opłata startowa zostanie  w całości przekazana  na cel opisany w § 1 pkt 1. 
 

5. Opłatę należy uiścić do dnia 10 grudnia 2018 r. do godziny 23:59, przelewem na 

rachunek bankowy wskazany w informacji zwrotnej przesłanej na email wygenerowanej za 

pośrednictwem systemu  o którym mowa w ust. 1. 
 

http://www.super-sport.com.pl/pl
http://www.super-sport.com.pl/


6. Za dzień dokonania opłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego o którym mowa 

w ust. 3. 
 

7. Dowodem zaksięgowania opłaty jest pojawienie się specjalnego oznaczenia przy 

nazwisku zawodnika po prawej stronie listy startowej na stronie zapisów. 
 

8. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
 

9. Organizator  ustala  limit startujących do 300 osób. 
 

10. O zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin 

zapisania się na bieg. 
 

11. Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej. 
 

12. Organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych, poza portalem 

zapisów elektronicznych. Osoba, która z jakiś przyczyn nie może wystartować w biegu, nie 

może oddać swojego numeru startowego innemu biegaczowi. Ewentualne zmiany muszą 

być zgłaszane organizatorowi – wyłącznie drogą mailową, jednak nie później, niż do 12 

grudnia 2018 r. do godz. 12.00. 
 

13. Powyższego zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba rezygnująca ze startu, która 

przekazuje organizatorowi drogą mailową bieg.dla.zwierzat@gmail.com wszystkie 

niezbędne dane do rejestracji nowego biegacza. 
 

14. W przypadku zgłoszenia przez biegacza rezygnacji ze startu, z jakiegokolwiek powodu, 

jego miejsce zostaje uwolnione i udostępnione w dalszym, publicznym procesie rejestracji 

chyba, że rezygnacja nastąpi po zamknięciu zapisów. 
 

15. Osoby, które w ciągu tygodnia (7 dni) od zgłoszenia nie dokonają opłaty startowej, 

zostaną wykreślone z listy zapisanych na bieg. 
 

16. W przypadku zgłoszenia przez biegacza rezygnacji ze startu, z jakiegokolwiek powodu, 

jego miejsce zostaje uwolnione i udostępnione w dalszym, publicznym procesie rejestracji, 

chyba, że rezygnacja nastąpi po zamknięciu zapisów. 
 

17. Wydawanie numerów startowych nastąpi  w dniu biegu, czyli 16.12.2018r. od godz. 

12:00 za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej 

do udziału w biegu. Za zgłoszenie uważa się wpłacenie w terminie opłaty startowej. 
 

18. Biuro zawodów czynne będzie w dniu biegu w godzinach od 12:00 do 15:00. 
      

 

 

 

 

§ 7.  Wirtualny biegacz 
 

1. Osoby, które nie mogą z różnych powodów czynnie wziąć udziału w biegu, a chciałyby 

wesprzeć leczenie dom tymczasowy w Nowej Soli tzw przytulisko dla zwierząt 

zachęcamy do rejestracji w formie WIRTUALNEGO BIEGACZA poprzez rejestrację 

w systemie elektronicznym na stronie www.super-sport.com.pl,  – wpłata wynosi 

mailto:bieg.dla.zwierzat@gmail.com
http://www.super-sport.com.pl/pl


minimum 30 złotych. Opłata wirtualnego biegacza zostanie w całości przekazana  na 

cel opisany w § 1 pkt 1.Opłata ta nie podlega zwrotowi. Osoba, która zostanie 

wirtualnym biegaczem nie biegnie oraz nie otrzymuje pamiątkowego medalu. Opłatę 

należy wnieść na konto: 
 

2. Opłatę należy uiścić do dnia 10 grudnia 2018 r. do godziny 23:59, przelewem na 

rachunek bankowy wskazany w informacji zwrotnej przesłanej na email wygenerowanej za 

pośrednictwem systemu  o którym mowa w ust. 1. 

 

       tytuł przelewu:   na  remont kojców, zakup transporterów,  leczenie, sterylizację 

Wirtualny Biegacz imię  nazwisko. 
 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z 

przodu centralnie na klatce piersiowej. 

 

2. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony, bądź będąc pod wpływem  

środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność 

fizyczną oraz napojów  alkoholowych  podlegają  dyskwalifikacji. 

 

3. Uczestnicy biegu biorą udział na własną odpowiedzialność. 

 

4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 

 

5. Akceptując regulamin, każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym jak również 

wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w prasie o zasięgu lokalnym jak i innych 

mediach oraz na fanpage facebooku Charytatywny Bieg Wigilijny w Nowej Soli. 

 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach zawodników w 

związku z ich uczestnictwem w imprezie. 

 

7. Organizator  nie zapewnia zawodnikom  ubezpieczenia na życie i zdrowie, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, 

jakie mogą wystąpić w związku z obecnością na imprezie – WIGILIJNY BIEG 

CHARYTATYWNY w Nowej Soli.  W związku z tym, w interesie Uczestnika jest  

zawarcie stosownej umowy ubezpieczeniowej we własnym zakresie. 

 

8. Organizator nie zapewnia szatni, natrysków  w trakcie trwania imprezy. 

 

9. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów. 

 



11. Pobranie numeru startowego w biegu  jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich 

roszczeń   względem organizatora imprezy. 

 

12. Organizator, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego 

zmian. 

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1.Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Organizator informuje, że: 

2. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Klub Mam w Nowej Soli 

 

3.  Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz 

świadczenia usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w 

zakresie realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów, 

przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz promocji 

Biegu. 

4. dane nie będą udostępniane innym odbiorcom (poza listami startowymi i listami 

wyników), 

5.dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez 

okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 

Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi 

rachunkowości oraz podatkowymi, 

6. Zawodnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do 

przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych 

zgodnie z przepisami, 

7. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej 

podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy 

– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy (świadczenie 

usług). 

 

 



Załącznik nr 1  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
(imię i nazwisko)..............................................................      PESEL ........................................ 

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Wigilijnym Charytatywnym 

Biegu w Nowej Soli w dniu 16 XII 2018 roku oraz nie stwierdzam  żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału  w  powyższych zawodach sportowych.  

 

 

 

  

 
        data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Akceptując postanowienia Regulaminu Charytatywnego Biegu Ulicznego w Nowej Soli, 

niniejszym  wyrażam zgodę na udział mojego dziecka imię i nazwisko 

…………………………………………………..data urodzenia …………………w dniu 16 

grudnia  2018 r. w przedmiotowej  imprezie.  

 

 

 

data i czytelny podpis 

 


