
REGULAMIN BIEGU 

STRZEGOMSKA DWUNASTKA 2021 /2. wirtualna covid edition/ 

18 – 20 czerwca 2021 r. 

I. CEL 

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako powszechnej formy aktywności 

fizycznej.  

II. ORGANIZATOR 

Społeczność Biegowa Strzegomska Dwunastka, Amatorski Klub Sportowy AKS 

Strzegom, Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w Strzegomiu. 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS. 

Bieg odbędzie się w terminie od 18.06.2021 r. godz. 12:00 do 20.06.2021 r. godz. 23:59. 

Miejsce Biegu – dowolne miejsce na całym Świecie. 

Dystans – do wyboru 6 lub 12 km. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem Biegu może zostać każda osoba, która do dnia 18.06.2021 r. ukończy 

18 lat.  

2. Udział dzieci i młodzieży możliwy jest wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów 

prawnych.  

3. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest pokonanie dystansu 6 lub 12 km, 

zamieszczenie potwierdzenia pokonania dystansu w formie zdjęcia lub zrzutu obrazu  

z urządzenia (smartfona, zegarka) w wydarzeniu utworzonym w portalu 

społecznościowym Facebok. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach 

informacyjnych i reklamowych. 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA 

Zgłoszenia do Biegów przyjmowane będą poprzez elektroniczny formularz 

zgłoszeniowy na stronie www.super-sport.com.pl. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego. 

Udział w Biegu jest BEZPŁATNY. 

VI. KLASYFIKACJE 

W Biegu NIE BĘDĄ prowadzone klasyfikacje. 

VII. NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy, którzy udokumentują swój udział w Biegu oraz dokonają wpłaty  

(w wysokości min 12 zł) na cel charytatywny wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych 

nagród rzeczowych, o których Organizator poinformuje w wydarzeniu opublikowanym 

na Facebooku. 

 

 

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


VIII. CEL CHARYTATYWNY  

Zbiórka środków finansowych na rzecz mieszkanki Strzegomia – Edyty Woźniak,  

z przeznaczeniem na jej leczenie. Zbiórka prowadzona na portalu Siepomaga.pl  

za pośrednictwem utworzonej na tą okoliczność celowej skarbonki - 

https://www.siepomaga.pl/strzegomskadwunastka. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator Biegu zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie  

z wymogami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których 

zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów 

zamieszczonych w wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook. 

3. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora. 

4. Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 - klauzula informacyjna. 

 

Strzegom, 15.05.2021 r.  

 

Z upoważnienia Organizatorów:  

 

Dyrektor Biegu: 

Edward FEDYCZKOWSKI   tel. 605416240, email: edward@strzegomska12.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu,  

58-150 Strzegom Rynek 38 NIP 8841772834. 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę pisać na podany adres email: 

edward@strzegomska12.eu.   

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia, 

adres zamieszkania, nr telefonu, adres email przetwarzane będą w celu udziału  

w biegu Strzegomska Dwunastka 2021i promocji tej imprezy przez Administratora oraz 

w celu wyłonienia laureatów biegu (na podstawie art. 6 ust 1 pkt a). 

4. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez czas organizacji biegu, przez 

okres wymagany przez przepisy prawa. 

5. Podane przez Panią/Pana  dane osobowe będą udostępniane  firmie Super-Sport 

prowadzącej zapisy. 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne jednak odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zapisów i  uczestniczenia w biegu 

Strzegomska Dwunastka 2021. 

10. Pani/Pana dane  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania. 


