
 

 

REGULAMIN 

Wirtualny Bieg „Żyj sportowo – beznałogowo” 

 

I. ORGANIZATORZY 

 

1. Burmistrz Miasta Lęborka, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork. 

2. Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork. 

 

II. CEL 

 

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia i naturalnej formy ruchu. 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku jako alternatywa dla 

używek i uzależnieo od substancji psychoaktywnych. 

3. Oddziaływanie profilaktyczne. 

4. Promocja gminy i miasta Lębork. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. Impreza biegowa ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza 

sobie trasę, przy uwzględnieniu terminu i zasad ustalonych przez Organizatora. 

2. Impreza rozpoczyna się w piątek 23 lipca 2021 r. o godzinie 00:00  

i kooczy w niedzielę 25lipca o godzinie 23:59. 

 

IV. TRASA AKTYWNOŚCI I POMIAR CZASU 

 

1. Dystans:5 km 

2. Każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę oraz godzinę startu  

w wyznaczonym terminie trwania imprezy biegowej. 

3. Uczestnik potwierdza wzięcie udziału w imprezie biegowej na podstawie zrzutu  

z ekranu z dowolnej aplikacji rejestrującej trasę aktywności (strava, sportstracker itp.). 

4. Na zrzucie ekranu musi byd widoczna data, czas, dystans, rodzaj aktywności (bieg) oraz 

imię i nazwisko lub nick uczestnika imprezy biegowej. 

 



V. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnikiem imprezy biegowej może byd osoba, która dokona zgłoszenia online oraz 

dokona opłaty wpisowego za udział w wydarzeniu. 

2. Uczestnikiem imprezy biegowej mogą byd osoby od 12 roku życia (którenajpóźniej  

w dniu startu ukooczą 12 lat). 

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąd udział w wydarzeniu pod opieką osób dorosłych. 

4. Impreza biegowa ma charakter wirtualny, co oznacza, że każdy uczestnik wyznacza 

sobie sam trasę, przy uwzględnieniu terminu i zasad ustalonych przez Organizatora. 

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności fizycznej 

poprzez wysłanie na adres e-mail imprezy@csir.lebork.pl dowodu realizacji w postaci 

zrzutu ekranu (w formacie JPG) z dowolnej aplikacji rejestrującej aktywnośd podając 

jednocześnie w treści maila swoje dane: imię i nazwisko, nr telefonu. Na zrzucie ekranu 

musi byd widoczna data, czas, dystans, rodzaj aktywności (bieg) oraz imię i nazwisko lub 

nick uczestnika imprezy biegowej.  

6. Potwierdzenie aktywności należy przesyład w wyznaczonym terminie imprezy biegowej, 

najpóźniej do dnia 27lipca 2021 r. do godz. 23:59. 

7. Organizator zwraca się z prośbą do uczestników imprezy biegowej  

o przesłanie wraz z dowodem realizacji aktywności 2 zdjęd z trasy biegowej w celu 

wykorzystania ich do relacji podsumowującej wirtualnej imprezy biegowej. 

 

VI. ZAPISY I OPŁATA STARTOWA 

 

1. Zapisy odbywają się online poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na naszej stronie internetowej www.csir.lebork.pl. 

2. Limit zawodników uczestniczących w biegu wynosi 400 osób. 

3. Opłata startowa wynosi: 

 10 zł – dla zawodników z powiatu lęborskiego 

 50 zł – dla zawodników spoza powiatu lęborskiego 

 z opłaty startowej zwolniona jest młodzież ucząca się w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych na terenie powiatu lęborskiego. 

4. Opłatę należy wpłacid na rachunek bankowy Organizatora do dnia  

22 lipca 2021 r. do godz. 23:59, 

Numer konta: Pekao S.A.  06 1240 3800 1111 0010 8737 0183, 
Tytułem: Opłata za Wirtualny Bieg Żyj sportowo – beznałogowo oraz imię i nazwisko        
zawodnika 
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VII. PAKIET STARTOWY 

1. Pakiet startowy zawiera torbę promocyjną, koszulkę, opaskę odblaskową oraz 

pamiątkowy medal Wirtualnego Biegu „Żyj sportowo – beznałogowo” (+ wysyłka dla 

zawodników spoza powiatu lęborskiego). 

2. Warunkiem otrzymania pakietu startowego jest dokonanie opłaty startowej oraz 

przesłanie potwierdzenia udziału w aktywności sportowej, najpóźniej do 27.07.2021r. 

do godz. 23:59. 

3. Pakiet startowy dla mieszkaoców powiatu lęborskiego będzie wydawany w biurze 

Centrum Sportu i Rekreacji (budynek Pływalni Miejskiej „Rafa”, ul. Olimpijczyków 31, 

84-300 Lębork) w dni powszednie w godz. 7:00 – 15:00 po wcześniejszym otrzymaniu 

potwierdzenia, że aktywnośd została wykonana prawidłowo na adres e-mail, z którego 

został wysłany dowód aktywności fizycznej. 

4. Pakiet startowy zostanie wydany po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamośd. 

Młodzieży szkolnej uczącej się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na 

terenie powiatu lęborskiego, pakiet startowy zostanie wydany po okazaniu legitymacji 

szkolnej. 

5. Pakiet startowy, dla zawodników spoza powiatu, zostanie wysłany pocztą po 

wcześniejszymotrzymaniu potwierdzenia, że aktywnośd została wykonana prawidłowo 

na adres e-mail, z którego został wysłany dowód aktywności fizycznej. 

6. Odbiór i wysyłka pakietów startowych nastąpi w terminie do 30 dni po ukooczeniu 

biegu. 

 

VIII. POZSTANOWIENIA KOOCOWE 

 

1. Uczestnicy imprezy biegowej biorą w niej udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są 

świadomi zagrożeo, ryzyka i obciążeo fizycznych jakie wiążą się z uczestnictwem, oraz 

że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w imprezie 

biegowej. 

2. W przypadku dokonania opłaty startowej a nie przesłania potwierdzenia dowodu 

aktywności fizycznej, opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników. 

4. Uczestników Wirtualnego Biegu „Żyj sportowo – beznałogowo” obowiązuje niniejszy 

Regulamin. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których poinformuje 

uczestników. 

6. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

7. Bieg został dofinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla 

miasta Lęborka na rok 2021. 



 

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

a. Uczestnik Wirtualnego Biegu „Żyj sportowo – beznałogowo”, przekazując organizatorom dowód realizacji 
aktywności w postaci zrzutu ekranu, akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie  
i publikację jego danych osobowych. 

b. Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla prawidłowej 
organizacji Wirtualnego Biegu „Żyj sportowo – beznałogowo”. 

c. Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja koocowa współzawodnictwa publikowana będzie na stronie 
internetowej organizatora, tablicy ogłoszeo w siedzibie organizatora oraz w materiałach prasowych, 
reklamowych i promocyjnych Wirtualnego Biegu „Żyj sportowo – beznałogowo”. 

d. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu potwierdzenia uczestnictwa w 
impreziebiegowej jest Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku z siedzibą w Lęborku 84-300, ul Olimpijczyków 
31. 

e. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO”. 

f. Dane osobowe uczestnika mogą byd udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na rzecz 
Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją Wirtualnego Biegu „Żyj sportowo – 
beznałogowo”tylko w przypadku i zakresie w jakim  przekazanie tych danych będzie niezbędne dla 
prawidłowej organizacji współzawodnictwa. 

g. Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści 
przekazanych danych oraz  ich poprawienia lub uzupełnienia. 

h. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o 
odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej,  
ma prawo uzyskad informacje dotyczące źródła tych danych. 

i. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo w każdym momencie 
cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania 
oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania wymienionego wyżej nie 
wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub złożeniem 
żądania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie lub publikację danych osobowych, złożenie żądania usunięcia 
danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkowad brakiem 
możliwości uczestnictwa w Wirtualnym Biegu „Żyj sportowo – beznałogowo”.  

j. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakooczeniaWirtualnego Biegu „Żyj sportowo – 
beznałogowo”lub 5 lat w przypadku rozliczeo finansowych i podatkowych. Po tym czasie dane mogą byd 
przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz sprawozdawczości.  

k. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. 
ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeo co do sposobu i celu przetwarzania jej danych 
osobowych. Skargi można składad za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio na 
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

l. Administrator Danych Osobowych powołał  Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która wyraża 
zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpid z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej 
danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : 
inspektor.abi2@gmail.com 
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