
 

 
 

 

REGULAMIN 
Indywidualnych Biegów Przełajowych z okazji Święta Niepodległości  

 
I. CEL:  

 

- Propagowanie biegania wśród młodzieży szkolnej i dorosłych jako najprostszych form ruchu. 

- Zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
 

 

II. ORGANIZATOR: 

 

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. 
 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

 

Termin: 9 listopada 2019r. /sobota/ – godz. 1100. 

Miejsce: start i meta – lasek przy Stadionie Miejskim w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56. 
 

 

IV. ZGŁOSZENIA: 

 

Przyjmowane będą w dniu przeprowadzania biegów od godziny 1000. Zawodnicy pobierają u 

organizatora karteczki, na których umieszczają swoje dane i przekazują sędziemu po biegu na mecie. 

Uczestnicy, którzy wypełnią zgłoszenia nieczytelnie lub niekompletnie nie będą brani pod uwagę w 

klasyfikacji końcowej biegu. 
 

 

V. KATEGORIE WIEKOWE ORAZ PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW: 

 

11:00 –„skrzaty”  dziewczęta i chłopcy  ( rocz.2013 i mł.)  – około 460m 

11:05 – szkoły podstawowe „krasnale”  dziewczęta ( rocz.2012 i 2011)  – około 460m 

11:10 – szkoły podstawowe „krasnale”  chłopcy ( rocz.2012 i 2011)  – około 460m 

       11:15 – szkoły podstawowe  dziewczęta (rocznik 2010 i 2009) -  około 700m 

       11:20 – szkoły podstawowe  chłopcy (rocznik 2010 i 2009) -  około 700m 

 11:25 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2008 i 2007) – około 910 m 

       11:35 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2008 i 2007) – około 910 m 

       11:45 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2006 i 2005) – około 910 m 

       11:55 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2006 i 2005) – około 910 m 

       12:05 – bieg główny: 

 - szkoły ponadpodstawowe dziewczęta (rocznik 2004,2003,2002, 2001 i 2000) – ok. 2020 m 

 - szkoły ponadpodstawowe chłopcy (rocznik 2004,2003,2002,2001 i 2000) – ok. 2020 m 

- kobiety (rocznik 1999-1990, 1989-1970  oraz 1969 i starsze) –ok. 4050 m.  

 - mężczyźni (rocznik 1999-1990, 1989-1980, 1979-1970, 1969-1960, 1959-1950, 1949 i starsi) 

 – ok. 6070 m. 

 

 
 



  

 
 

 

 

VI. NAGRODY: 

 

Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki i dyplomy. Ponadto w 

kategorii „skrzatów” i szkół podstawowych za zajęcie miejsc I-III przewidziano nagrody rzeczowe, 

medale i dyplomy, a w kategoriach szkół ponadpodstawowych oraz kobiet i mężczyzn przewidziano 

nagrody finansowe.  

Zwycięzcy w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki lub puchary.  

 

Nagrody finansowe: 

 

Szkoły Ponadpodstawowe: 

 

- dziewczęta: I miejsce – 150,00 zł   II miejsce – 80,00 zł   III – 50,00 zł  

- chłopcy:      I miejsce – 150,00 zł  II miejsce – 80,00 zł  III – 50,00 zł  

 

Dorośli: 

 

- kobiety:       I miejsce – 250,00 zł  II miejsce – 150,00 zł  III miejsce – 100,00 zł  

- mężczyźni:  I miejsce – 350,00 zł  II miejsce – 200,00 zł  III miejsce – 130,00 zł  
 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1) Bieg z okazji Święta Niepodległości został włączony do cyklu Indywidualnych Biegów 

Przełajowych o Puchar Grand-Prix Lęborka sezonu 2019/2020.  

2) Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania imprezy. 

3) Organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki. 

4) Komunikat z biegów oraz aktualna punktacja Grand-Prix będą wywieszone na tablicy ogłoszeń 

w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku przy ul. Olimpijczyków 31, jak również dostępne na 

naszej stronie internetowej pod adresem www.csir.lebork.pl oraz podane do prasy lokalnej lub 

wysyłane indywidualnie do zainteresowanych osób e-mail. 

5) O sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator. 

6) Przetwarzanie danych osobowych: 
a) Uczestnik Indywidualnych Biegów Przełajowych z okazji Święta Niepodległości, przekazując 

organizatorom kartę zgłoszenia uczestnika 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 Indywidualnych Biegów Przełajowych z okazji Święta Niepodległości. 

c) 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 Indywidualnych Biegów Przełajowych z okazji Święta 

Niepodległości. 

d) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia biegu 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 być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na rzecz 

Administratora Danych Osobowych, w związku z organizacją Indywidualnych Biegów 

Przełajowych z okazji Święta Niepodległości tylko w przypadku i zakresie w jakim  przekazanie 

tych danych będzie niezbędne dla prawidłowej organizacji współzawodnictwa. 

http://www.csir.lebork.pl/


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 uzyskać 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 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 Indywidualnych 

Biegach Przełajowych z okazji Święta Niepodległości.  

j)     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Indywidualnych Biegów 

Przełajowych z okazji Święta Niepodległości. Po tym czasie dane mogą być 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 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. 

l)     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 

 

 


