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CEL ZAWODÓW  

Celem zawodów jest:  

1. Uczczenie pamięci Tomasza Mielko. 

2. Integracja środowiska służb mundurowych oraz sympatyków służb mundurowych. 

3. Podnoszenie sprawności fizycznej. 

4. Popularyzacja biegów przełajowych oraz zdrowego stylu życia.  

 

ORGANIZATORZY  

Organizatorem zawodów jest Zarząd Okręgowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu 

a współorganizatorami 

Zarząd Główny NSZZ FiPW oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu. 

 

TERMIN  I  MIEJSCE  



 

 

Impreza odbędzie się 24 września 2022  r. miejsce  Hala Sportowa Lubuszanka  
ul. Zielonogórska 43A, 66-016 Czerwieńsk 

 

1. Bieg rozegrany będzie na dwóch dystansach: 

 5 km, 

 10 km (2 x 5 km). 

2. Trasa przebiega drogą asfaltową oraz drogami gruntowymi i ścieżkami leśnymi. 

 

Start i meta biegu znajdują się na terenie  Hala Sportowa Lubuszanka ul. Zielonogórska 43A, 66-016 
Czerwieńsk 
 

1. Imprezą towarzyszącą będzie bieg dla dzieci na dystansie 500 m. 

2. Start do biegu dzieci nastąpi o godz. 12.00, a do biegów na dystansach 5 km  

i 10 km o godz. 12.15.    

 

PROGRAM  ZAWODÓW  

 Godz.  7.00 – 11:30 – wydawanie numerów startowych i chipów oraz przyjmowanie  

  dodatkowych zgłoszeń w Biurze Zawodów – 24 września 2022 WOSIR 

Drzonków   

 11:50 –  uroczyste otwarcie zawodów  

 12:00  –   start biegu dzieci na dystansie 500 m 

 12:15  –  start biegów na dystansach 5 km i 10 km 

 13:30  –  wspólny posiłek uczestników biegu 

 14:30  –  ogłoszenie wyników i dekoracje zwycięzców 

  –  losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników biegów  

  na dystansach 5 km i 10 km 

 

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

1. Uczestnikami biegów na dystansie 5 km i 10 km  mogą być funkcjonariusze, emeryci  

i pracownicy cywilni służb mundurowych oraz osoby cywilne, które ukończyły 16 lat. 

2. Uczestnikami biegu na dystansie 500 m mogą być dzieci w wieku od 6 do 13 lat. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda oraz oświadczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego 

osobiście w biurze zawodów.  

4. Gwarantuje się przyjęcie: 

 50 dzieci startujących na dystansie 500 m, 

 100 osób startujących na dystansie 5 km, 

 50 osób startujących na dystansie 10 km, 

które dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego. Decydować będzie kolejność wpłat.  

5. Zgłoszenia oraz opłaty startowe przyjmowane będą do dnia  15 września 2022 r. włącznie, 

poprzez stronę internetową: http://super-sport.com.pl  lub w biurze zawodów 24 września 

2022 roku tylko w przypadku wolnych miejsc. 



 

 

6. Opłaty startowe od osób startujących na dystansach 5 km i 10 km wynoszą: 

 60 zł w przypadku wpłaty na konto do dnia 15 września 2022 r., 

 80 zł w przypadku wpłaty w biurze zawodów w dniu imprezy. 

7. Organizator nie  zwraca opłaty startowej. 

8. Wszystkie  osoby, które dokonają zgłoszenia i wniosą opłatę startową poprzez stronę do dnia 

15 września  2022 roku otrzyma medale pamiątkowe (po ukończonym biegu)  oraz koszulki.  

9. Dzieci uczestniczące w biegu na dystansie 500 m nie wnoszą opłaty startowej. 

10. Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją  regulaminu biegu oraz 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla 

potrzeb Organizatora.  

 

KLASYFIKACJE 

1. W biegach na dystansach 5 km i 10 km prowadzone będą klasyfikacje open kobiet  

i mężczyzn. 

2. Na obu dystansach prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje służb mundurowych kobiet  

i mężczyzn. 

3. Dzieci biegnące na dystansie 500 m nie będą klasyfikowane. 

 

NAGRODY 

1. Zawodnicy, którzy w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn na obu dystansach zajmą trzy 

czołowe miejsca otrzymają medale i puchary.  

2. Zawodnicy, którzy w klasyfikacjach służb mundurowych kobiet i mężczyzn na obu dystansach 

zajmą trzy czołowe miejsca otrzymają medale i puchary.  

3. Wszystkie dzieci biorące udział w biegu na dystansie 500 m otrzymają słodki upominek oraz 

medal pamiątkowy.  

4. Wśród uczestników, którzy ukończą bieg na dystansie 5 km lub 10 km zostaną rozlosowane 

nagrody rzeczowe o łącznej wartości co najmniej 10 000 PLN.  

 

KARY  

1. Ukaranie zawodnika może nastąpić w przypadku: 

 złamania regulaminu 

 naruszenia zasad fair play  

 umyślnej zmiany trasy 

 używania wulgarnych słów lub ubliżania innym osobom 

2. Decyzja w sprawie zastosowania kary i jej formy należy do Sędziego Głównego.  

 

PROTESTY 

1. Każdemu zawodnikowi przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia protestu najpóźniej 15 minut po 

zamknięciu mety. 

2. Zgłoszenie protestu wymaga wpłacenia kaucji 100 zł 

3. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku przyznania racji zgłaszającemu protest.  



 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  

2. Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Organizator zapewnia szatnie oraz poczęstunek dla uczestników biegu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczeń  lub 

skradzione podczas imprezy.  

5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na 

wysokości klatki piersiowej.  

6. Organizator zastrzega sobie zmianę niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć zrobionych w trakcie trwania biegu i 

czasu jaki przeznaczony będzie na realizację zapisów regulaminu. 

8. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów. 

 

Szczegółowych informacji dotyczących zawodów udziela Michał Dworacki,   

tel. 888 259 038, email:  micdwo@op.pl 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator konkretnej imprezy sportowej wraz z 
odpowiadającym im Inspektorem Ochrony Danych. Firma Super Sport, mająca siedzibę na ul. Racula-
Drzonkowska 31A, 66-004 Zielona Góra występuje tylko i wyłącznie jako Podmiot Przetwarzający 
Dane. 
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: 
a) realizowania pomiaru czasu podczas Państwa uczestnictwa w zawodach sportowych zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. b) RODO, 
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,  
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób 
i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu 
bezpośredniego towarów i usług Administratora. 
 
Firma Super Sport nie przekazuje Państwa danych osobowych innym odbiorcom niż Administrator 
Danych danego biegu. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane 
osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do 
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać 
dane osobowe trzem grupom odbiorców: 
- osobom upoważnionym przez Administratora, naszym pracownikom i współpracownikom, 
pracownikom i współpracownikom Administratora Danych, którzy muszą mieć dostęp do danych 
osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, 
- podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych, 



 

 

- innym odbiorcom danych w zakresie ograniczonym do wymaganych danych celem realizacji usługi 
np. firmom od komunikacji sms, instytucjom płatniczym, ubezpieczycielom, organom publicznym. 
 
 
Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w powyższych punktach będą 
przechowywane: 
a) w systemach Super Sport: 
 - w formie skróconej (imię, nazwisko, rok ur, kat. wiekowa, miasto, klub, nr telefonu) przez okres 2 
tygodni po zakończeniu imprezy sportowej  
 - w formie pełnej (zgodnie z formularzem zapisów) przez okres do 7 dni po zakończeniu imprezy 
sportowej;  
 - Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania 
b) po stronie Administratora Danych: przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia 
należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia 
roszczeń. 
 
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora oraz Przetwarzającego Dane: 
- dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, 
- ich sprostowania, 
- usunięcia, 
- ograniczenia przetwarzania, 
- oraz przenoszenia danych. 
 
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wobec przetwarzania danych 
osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 
przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w 
szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
Podanie danych osobowych, występujących w formularzach zgłoszeń do imprez sportowych jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej z Państwem świadczenia (startu), a ich niepodanie 
uniemożliwi realizację świadczenia (prawa startu). 

Informacje w formularzach. 
- Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile 
zostaną one podane. 
- Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 
- Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w 
formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. 
- Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza - 
rejestracji na imprezę sportową. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób 
informuje, do czego on służy. 

 


