
  

REGULAMIN  XXIX  BIEGU MIKOŁAJKOWEGO 
 

1. Cel: 

1. Uczczenie święta „Mikołaja”. 

2. Popularyzacja biegania wśród dzieci jako formy aktywnego wypoczynku. 

2. Organizator 

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku 

Zakład Fotograficzny „WIFOT” w Lęborku przy ul. Orzeszkowej 2 

3. Termin i miejsce: 

3 grudnia 2021 r. /piątek/ o godz. 11
00

. 

START – META przy Zakładzie Fotograficznym „WIFOT” przy ulicy Orzeszkowej.  

Trasa biegu będzie przebiegać ulicami: 

 dla klas I-III: Orzeszkowej, Armii Krajowej, Wyszyńskiego, Findera, Orzeszkowej 

 dla klas IV-VI: Orzeszkowej, Armii Krajowej, Derdowskiego, Basztowej, Findera, 
Orzeszkowej. 

4. Konkurencje 

- Biegi przeprowadzone będą w formie sztafet osobno dla dziewcząt, osobno dla 

chłopców. 

- Sztafeta danej szkoły składa się z 6 uczniów reprezentujących klasy od I do VI. 

(po jednym przedstawicielu klasy). Kolejność startu od I klasy do VI. 

- Reprezentacja danej szkoły może wystawić wyłącznie 1 drużynę zarówno wśród 

chłopców jak i wśród dziewcząt.  

- Dystans dla sztafet klas I-III        - około 350 m. 

- Dystans dla sztafet klas IV-VI     - około 570 m. 

5. Nagrody 

Każdy z uczestników otrzyma prezent od Mikołaja. 

 

W punktacji drużynowej szkół za zajęcie miejsc I-III oddzielnie dla dziewcząt, 

oddzielnie dla chłopców przewidziano nagrody Burmistrza Miasta Lęborka w 

następujących wysokościach: I miejsce – 300,- zł, II – 250,- zł, III miejsce – 200,- zł. 

 

6. Przetwarzanie danych osobowych: 
 Uczestnik XXIX Biegu Mikołajkowego w Lęborku, przekazując organizatorom kartę 

zgłoszenia uczestnika akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie  

i publikację jego danych osobowych. 

 Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla 

prawidłowej organizacji XXIX Biegu Mikołajkowego w Lęborku. 

 Dane osobowe zwycięzców oraz klasyfikacja końcowa współzawodnictwa publikowana 

będzie na stronie internetowej organizatora, tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz 

w materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych XXIX Biegu Mikołajkowego  

w Lęborku. 

 Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do zawodów jest 

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku z siedzibą w Lęborku 84-300, ul Olimpijczyków 31. 

 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”. 

 Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania 

na rzecz Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją XXIX Biegu 

Mikołajkowego w Lęborku tylko w przypadku i zakresie w jakim  przekazanie tych danych 

będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji współzawodnictwa. 

 Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu 

do treści przekazanych danych oraz  ich poprawienia lub uzupełnienia. 



 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 uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych. 

 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 zgodność 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 skutkować 

brakiem możliwości uczestnictwa w XXIX Biegu Mikołajkowym w Lęborku.  

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia XXIX Biegu 

Mikołajkowego w Lęborku lub 5 lat w przypadku rozliczeń finansowych i podatkowych.  

Po tym czasie dane mogą być przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, 

statystycznych oraz sprawozdawczości.  

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu 

przetwarzania jej danych osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora 

Ochrony Danych lub bezpośrednio na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

 Administrator Danych Osobowych powołał  Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, 

która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami  

i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny 

pod adresem email : inspektor.abi2@gmail.com 

 

7. Postanowienia końcowe 
- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania imprezy, 

- organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, 

- sztafety winny posiadać własne pałeczki sztafetowe, 

- wskazane byłoby, aby uczniowie startujący posiadali oznaczenia szkoły 

i zmiany na której biegną, 

- nauczyciele przygotowują swoich uczniów do startu w trudnych warunkach (śnieg 

i mróz), 
- szkoły zgłaszające zawodników mają obowiązek uzyskać przed zawodami zgody 

rodziców/opiekunów prawnych zgłoszonych zawodników na przetwarzanie i publikację 

ich danych osobowych w tym wizerunku oraz zgodę na przekazywanie tych danych 

organizatorom zawodów sportowych w zakresie niezbędnym dla ich realizacji i promocji 

współzawodnictwa sportowego,  

- uzyskanie zgód o których mowa powyżej, zgłaszający potwierdza stosownym 

oświadczeniem na karcie zgłoszenia drużyny do zawodów sportowych. 

- w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator. 

UWAGA !!! 

Potwierdzenia udziału w XXIX Biegu Mikołajkowym należy dokonać pisemnie na 

załączonej karcie zgłoszenia osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2021 r. i przesłać lub 

dostarczyć do Centrum Sportu i  Rekreacji w Lęborku, przy ul. Olimpijczyków 31,  

e-mail: imprezy@csir.lebork.pl 


