
REGULAMIN 

VI BIEG O PIETRUSZKĘ 

Organizator: 

 Stowarzyszenie CURTEZ 

Współorganizator: 

 Projekt współfinansowany przez Miasto Zielona Góra 
 

 
Cele: 

 popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej  

 propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

 promocja dzielnicy Łężyca  i miejscowości Zielona Góra 

Termin i miejsce: 

 06 kwietnia 2019 roku 

 Biegi dla dzieci – start godz. 11.00 

 Bieg główny na dystansie 5 i 8,5 km – start godz. 12.00 

 Biuro zawodów od godziny 10:00 parking leśny przy przeciwpożarowej wieży obserwacyjnej 
(droga szutrowa na Krępę między Łężycą a Wysokim). 

 

Trasa i dystans: 

 Biegi dla dzieci  
o trasa prowadzić będzie drogą szutrową  
o kategorie  

 przedszkolaki rocznik 2012 i młodsi (dystans 50 m) 
 dzieci rocznik 2011 i starsi (dystans 200 m) 

 Bieg główny na dystansie 5 i 8,5 km  
o trasa prowadzić będzie drogami szutrowymi, polnymi oraz leśnymi na terenie dzielnicy 

Łężyca 
o dystans: 8,5 km (2 pętle po 5 km) i 5 km (1 pętla) 
o limit czasowy: 90 minut dla obu dystansów (po przekroczeniu tego czasu zawodnik 

jest zobowiązany do przerwania dalszego biegu na wezwanie obsługi punktu 
kontrolnego). 

o limit osób startujących: 130 (łączny dla obu dystansów) 
o start usytuowany będzie przy parkingu leśnym obok wierzy obserwacyjnej między 

Łężycą a Wysokim 

  

Uczestnictwo: 

Z komentarzem [1]: Do zmiany 



 w biegach dla dzieci mogą brać udział przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych, których 
rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu w biurze zawodów w 
dniu biegu w godzinach 10:00-10:30 

 zapisy elektroniczne nie obowiązują w biegach dla dzieci 

 w biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 06 kwietnia 2019 roku 
ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem 
na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i 
długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia 31 marca 2019 roku nie ukończyli 18 lat 
obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych 
opiekunów. 

 wszyscy uczestnicy podczas odbioru numeru startowego muszą posiadać dokument ze 
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku 

 podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od 
organizatora przymocowane do koszulek z przodu 

 każdy zawodnik ma obowiązek mieć chipa przymocowanego do buta  

 chip podlega zwrotowi na mecie 

 uczestnik, który zapisze się na wybrany dystans może być sklasyfikowany tylko na tym 
dystansie 

Klasyfikacja, nagrody i wyniki: 

 w biegach dla dzieci  
o w kategoriach dziecięcych nie będą prowadzone osobne klasyfikacje 
o każdy z uczestników otrzyma słodki upominek 
o w biegach dziecięcych nie prowadzi się pomiaru czasu 
o każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie pamiątkowy medal 

 

 w biegu głównym na dystansie 5 km  

o prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 
o za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej (dla kobiet i mężczyzn) 

przewidziane są kosze owocowo-warzywne 
o wśród wszystkich, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe  
o ostateczna liczba nagród zależy jeszcze od ustaleń i budżetu imprezy 
o nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas 

losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe. 
o dekoracje zwycięzców rozpoczną się o godz. 14.00 
o każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal 

 

 w biegu głównym na dystansie 8,5 km  

o prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 
o punkt z wodą zaplanowano na 5 km 
o za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategorii generalnej (dla kobiet i mężczyzn) 

przewidziane są kosze owocowo-warzywne 
o wśród wszystkich, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe  
o ostateczna liczba nagród zależy jeszcze od ustaleń i budżetu imprezy  
o nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas 

losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe. 
o dekoracje zwycięzców rozpoczną się o godz. 14.00 
o każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal 



Zgłoszenia : 

 ze względu na przepustowość trasy wprowadza się ograniczenie liczby startujących  
             do 130 osób na obu dystansach 5 i 8,5 km 

 

 zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stroniehttps://super-sport.com.pl/zapisy-
formularze.html od 11 lutego 2019 roku do dnia 04 kwietnia 2019 roku  lub do osiągnięcia 
limitu osób startujących. Zgłoszenia elektroniczne nie dotyczą biegów dla dzieci. 
 

  w sytuacji nie przekroczenia zakładanej ilości osób startujących podczas zapisów 
elektronicznych, zgłoszeń można też dokonywać w dniu imprezy w godzinach 10.00 – 11.30 w 
biurze zawodów 

 

 w przypadku nie odebrania numeru startowego do godz.11:40 będzie traktowany jako wolny i 
będzie wydawany osobom chętnym, dotychczas niezapisanym 

Organizator pobiera opłatę w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia CURTEZ do wpłacenia 

na konto bankowe - mBank 76 1140 2004 0000 3002 7539 6642 w wysokości 25 zł w tytule 

proszę wpisać: DAROWIZNA IMIĘ i NAZWISKO. Darowizna nie podlega zwrotowi. 

Dane osobowe 

O jakich danych mówimy? 

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach zapisów na bieg, prowadzonych przez system 

na stronie www super.sport.com.pl oraz o zdjęcia i filmy utrwalające wizerunek uczestników biegu.  

Kto będzie administratorem Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych będzie Stowarzyszenie „CURTEZ”, z siedzibą w Zielonej Górze, 

przy  ul. Łężyca – Aroniowa 8.  Wszelkie pytania dotyczące Twoich danych osobowych kieruj na adres 

e-mail: stowarzyszenie.curtez@wp.pl 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? 

Przetwarzamy Twoje dane w celu organizacji Biegu o Pietruszkę. Dane zamieszczone na liście 

rankingowej będą także przetwarzane w celu ustalenia klasyfikacji Zielonogórskiej Ligii Biegowej.  

Wizerunek uczestników biegu będzie wykorzystany do komunikacji medialnej wydarzenia po jego 

realizacji oraz do promocji przyszłych wydarzeń tego cyklu w kolejnych latach.  

Komu możemy przekazać dane? 

Nie przekazujemy danych innym podmiotom działającym komercyjnie i nie sprzedajemy ich. Zgodnie z 

obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania 

na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z 

żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Do Twoich danych osobowych w ramach 

organizacji Biegu o Pietruszkę i Zielonogórskiej Ligi Biegowej będą miały dostęp także: Super Sport 

oraz Zielonogórska Liga Biegowa. Jeśli korzystasz z portalu Facebook, twoje odwiedziny naszego 

wydarzenia, strony www i strony z zapisami, uczestnictwo w wydarzeniu, a przez to zainteresowanie 

tematyką biegów zorganizowanych może zostać odnotowane przez to medium, a twoje dane osobowe 

mogą być w tym kontekście przetwarzane w kraju poza UE (Siedziba Facebooka mieści się w Stanach 

Zjednoczonych.) 

https://super-sport.com.pl/zapisy-formularze.html
https://super-sport.com.pl/zapisy-formularze.html


Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych zebranych przez Stowarzyszenie Curtez? 

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych zgromadzonych przez Stowarzyszenie Curtez, ich 

poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo zgłosić sprzeciw. Masz również prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? 

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi 

przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w procesie 

organizacji Biegu o Pietruszkę jest Twoja zgoda. 

Przez jaki okres będą przetwarzane Twoje dane? 

Państwa dane osobowe przekazane podczas zapisu będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Curtez 

maksymalnie przez okres od zapisu na listę startową do 31 dni po zakończeniu Zielonogórskiej Ligii 

Biegowej, której Bieg o Pietruszkę jest częścią. Wyjątkiem są dane zwycięzców biegu, które mogą 

znaleźć się w podsumowaniach i relacjach medialnych i internetowych z biegu. Takie dane będą 

przetwarzane na zasadzie ogólnodostępnej informacji prasowej. Stowarzyszenie Curtez nie ma 

wpływu na termin ich dostępności i czas przetwarzania. Będą to maksymalnie: imię, nazwisko, zajęte 

miejsce w Biegu o Pietruszkę, zajęte miejsce w Zielonogórskiej Lidze Biegowej.    

Czy podanie danych jest dobrowolne? 

Tak, podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zapisu na Bieg o 

Pietruszkę. Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę, co będzie skutkowało wykreśleniem z 

listy zawodników. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych przed jej wycofaniem. 

Zielonogórska Liga Biegowa 

Bieg o Pietruszkę jest częścią Zielonogórskiej Ligi Biegowej, której zasady określone są osobnym 
regulaminem. Jednocześnie wyrażenie zgody na udostępnienie i wykorzystanie zarówno swojego 
wizerunku jak i swoich danych osobowych w Biegu o Pietruszkę jest automatycznie zgodą na 
wykorzystanie tych danych w ogólnej klasyfikacji prowadzonej przez Zielonogórską Ligę Biegową. 

Postanowienia końcowe: 

 bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

 uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy 
regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlega 
potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia  

 organizatorzy zapewniają opiekę sanitarną  i medyczną na mecie biegu. 

 wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny- Opiekun Biegu i jego 
decyzje są ostateczne i niepodważalne. 

 dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na 
publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu 
zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie 
Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku 
Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu 
utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, 
na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi 
zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na 
wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, 
gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być 



wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych 
związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. 

 akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach 

 Organizator VI  Biegu o Pietruszkę zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w każdym 
momencie 

 Organizator VI Biegu o Pietruszkę zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania 
przyczyny 

 Wszelkie informacje dotyczące Biegu o Pietruszkę można uzyskać pod numerem 509 690 503 


