
 

 

REGULAMIN  

4 CHARYTATYWNY BIEG GLADIATORA  

28.09.2019 

Cel imprezy: 

1. Zbiórka charytatywna środków finansowych na rzecz Rafała Adamczaka.  

2. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród Zielonej Góry i okolic. 

3. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku. 

4. Promocja terenów leśnych w granicach miasta Zielona Góra. 

5. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

6. Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. 

Organizator 

● Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać” reprezentowane przez:  

- Karola Michalczak   +48 508 859 401 

● Anabo Sp. Z O.O. reprezentowane przez: 

- Marcin Boroń +48 68 328 67 00 

Informacje dotyczące biegu można uzyskać pod ww. numerami telefonów lub poprzez           

e-mail: zgbiega@gmail.com 

 

Współpraca 

  

1. Miasto Zielona Góra  

2. Zespół Szkół Akademickich w Zielonej Górze 

3. Supersport.com.pl 

 

 

 

mailto:zgbiega@gmail.com


 

 

Data i miejsce: 

1. Bieg odbędzie się 28 września 2019 roku (sobota) w Zielonej Górze. 

2. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 6 km 

3. Start biegu przewidziany jest o godzinie 13.00 

4. Trasa biegu prowadzić będzie przez drogę asfaltową oraz leśne ścieżki Parku           

Poetów. 

5. Limit czasowy na pokonanie trasy dla biegaczy to 60 minut. 

6. Przekroczenie limitu czasu skutkuje zakończeniem biegu, a jego ewentualna         

kontynuacja odbywa się tylko i wyłącznie na własne ryzyko uczestnika, który           

musi stosować się wtedy do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu          

Cywilnego. 

 

● dziecięcy Bieg Małego Gladiatora - start o godzinie 12.00 

zapisy w dniu biegu w Biurze Zawodów. 

 

Zgłoszenia i opłaty: 

1. Uczestnik Biegu Gladiatora najpóźniej w dniu zawodów musi mieć ukończone          

16 lat. 

2. Każdy zawodnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, co           

potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w          

biegu. 

3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na udział         

w biegu – zgody do wypełnienia przed biegiem w Biurze Zawodów. 

4. Zgłoszenia do dziecięcego Biegu Małego Gladiatora przyjmowane będą w dniu          

zawodów 28.09.2019 roku. Gwarantuje się przyjęcie 100 uczestników biegu         

dziecięcego. 

5. Zgłoszenia do Biegu Gladiatora przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie do         

15.09.2019 roku włącznie, poprzez rejestrację na stronie internetowej        

www.super-sport.com.pl 

6. Limit uczestników Biegu Gladiatora to 300 osób. 

7. Organizator imprezy pobiera opłatę startową w wysokości: 

● za bieg główny minimum 40zł, która w całości przekazana jest na rzecz Rafała              

Adamczaka, płatną na konto bankowe: 

53 1090 1535 0000 0001 3136 2101 

Stowarzyszenie Zielona Góro zacznij Biegać 

ul. Władysława Jagiełły 4 

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


65-245 Zielona Góra 

w tytule: opłata startowa Bieg Gladiatora, imię i nazwisko  

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY TO 10.09.2019 - po tym terminie osoby bez           

opłaty startowej będą usuwane z listy, a wolne miejsca zostaną udostępnione           

do dalszych zapisów. 

● za bieg dziecięcy 10 zł, płatne do puszki w trakcie zapisów w dniu 28.09.2019 

 

Pakiety startowe i biuro zawodów 

 

1. W biegu głównym Organizator zapewnia podstawowy pakiet startowy w skład          

którego wchodzi: 

● koszulka - opcjonalnie, 

● numer startowy, 

● agrafki. 

2. Istnieje możliwość kupienia okolicznościowej koszulki technicznej w       

cenie 50 zł: 

● przy zapisach należy zaznaczyć opcję koszulka i podać rozmiar, 

● opłatę za koszulkę należy wnieść na to samo konto co opłata startowa, 

3. W biegu dla dzieci Organizator zapewnia pakiet startowy w skład którego           

wchodzi: 

● numer startowy, 

● agrafki. 

4. Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów: 

● w dniu 27.09.2019 od godziny 15.00 do godziny 18.00, po podpisaniu przez            

uczestnika oświadczenia, 

● w dniu zawodów 28.09.2019 od godziny 9.30 do 12.30, po podpisaniu przez            

uczestnika oświadczenia. 

5. Biuro zawodów będzie znajdowało się: 

● Sklep Biegostacja w dniu 27.09.2019 

● Zespół Szkół Akademickich w dniu 28.09.2019 

6. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia, jest równoznaczne z         

akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i          

wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb organizatora. 

 

Rozstrzygnięcie biegu i nagrody: 

1. Wygrywa uczestnik, który pierwszy dotrze do linii mety i przekroczy ją. 

2. Nagrody przyznawane będą w kategoriach:  

● open kobiet biegu i  open mężczyzn biegu, 

3. Nie przewidziano nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych. 



4. Wszyscy uczestnicy  biegów otrzymają pamiątkowe medale. 

5. Wszyscy uczestnicy obu biegów mają zagwarantowaną wodę i poczęstunek po          

zakończeniu zawodów. 

6. W ramach 4 Charytatywnego Biegu Gladiatora odbędą się Mistrzostwa Członków          

Stowarzyszenia Zielona Góro zacznij Biegać o Puchar Prezesa: 

● mogą wziąć w nim udział czynni członkowie Stowarzyszenia Zielona Góro          

Zacznij Biegać (złożona deklaracja członkowska i opłacone składki        

członkowskie), którzy zaznaczą przy zapisach klasyfikacja dodatkowa ZGZB, 

● nagradzamy 3 pierwsze kobiety i 3 pierwszych mężczyzn pamiątkowymi         

pucharami. 

Bieg Małego Gladiatora 

Dzieci startują w 4 kategoriach wiekowych: 

● 50 metrów - 2-3 lata 

● 200 metrów - 4-7 lat 

● 400 metrów - 8-11 lat 

● 800 metrów - 12-15 lat 

Nagradzamy 3 pierwsze osoby, które przekroczą linię mety 

 

Program zawodów: 

09.30 - 12.30 Start Biura Zawodów - wydawanie pakietów Biegu Gladiatora 

10.30 – 11.30 - Rejestracja uczestników biegu Małego Gladiatora i podpisanie zgody            

na udział dziecka w biegu 

12.00 - Start biegu dziecięcego 

12.20 -12.35 – Rozdanie nagród uczestnikom biegu dziecięcego 

12.45 - Rozgrzewka przed Biegiem Gladiatora 

13.00 – Start 4 Charytatywnego Biegu Gladiatora 

14.10 – Dekoracja zwycięzców 4 Charytatywnego Biegu Gladiatora 

15.00 – Zakończenie zawodów 

Finansowanie: 

1. Koszty związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizatorzy –        

Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać oraz Anabo Sp. Z O.O. 

2. Wydarzenie współfinansowane jest przez Urząd Miasta Zielona Góra oraz w          

ramach zadania publicznego. 



3. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

 

 

Ochrona danych osobowych  

1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest          

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie          

uniemożliwia udział w Biegu. 

2. Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać w siedzibą 65-245 Zielona         

Góra ul. Władysława Jagiełły 4 NIP 9731016954 będzie wykorzystywał         

zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez          

okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia,        

wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 

3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z        

warunkami określonymi w rozporządzeniu 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        

(OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o               

ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi           

przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi        

obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust.         

1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie                

udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi          

zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO                  

– dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której         

dane dotyczą. 

5. Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać nie będzie przekazywać        

danych osobowych podmiotom zewnętrznym. 

6. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy         

zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał          

indywidualny dostęp. 

7. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji         

organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją       

biegu. 

8. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz,         

że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna           

odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych       

przez Organizatora wydarzenia. 

9. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja          

osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane           

przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych          

Organizatora. 

10.Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233             

Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych        

niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz        

podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia. 



11.Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o          

rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom      

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do danych, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych przed ukończeniem biegu będzie         

jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu. 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zapewnia pomiar czasu. 

2. Organizator zapewnia depozyt. 

3. Zawodnicy mają zagwarantowaną wodę w trakcie i po biegu oraz posiłek           

regeneracyjny. 

4. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego          

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań        

przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na        

wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja,       



radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i         

promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie          

zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami        

opisanymi w niniejszym punkcie.  

5. Udział w Biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych           

osobowych zawodnika na potrzeby organizacji Biegu. 

6. Organizator zapewnia wspólną rozgrzewkę przed dziecięcym Biegiem Małego        

Gladiatora i Biegiem Gladiatora. 

7. Uczestnicy biegów nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

8. Organizator zapewnia opiekę lekarską. 

9. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegów. 

10.zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek        

sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest        

zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości); 

11.zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani; 

12.Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności i stosowania się do          

zaleceń kierujących ruchem służb i wolontariuszy, w trakcie przebiegania         

zamkniętymi pasami ruchu drogowego. 

13.Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

14.Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub         

skradzione w czasie imprezy. 

15.W trakcie imprezy będzie prowadzona zbiórka publiczna na rzecz Rafała          

Adamczaka. 

16. W trakcie imprezy będzie można skorzystać z oferty podmiotów          

wystawiających się w strefie START/META. 

17. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

18. Szczegółowe informacje udzielane są pod adresem zgbiega@gmail.com 
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