
Regulamin indywidualnego biegu „Rusz się dla serca” 

I.      ORGANIZATOR 

1.Organizatorem  indywidualnego biegu „Rusz się dla serca” (zwanym  dalej  „bieg” lub „biegiem”) 

jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brynicy (ul. Powstańców Śląskich 47, 46-024 

Brynica)  

II.    CEL 

1. Promocja zdrowego trybu życia 

2. Popularyzacja aktywności ruchowej 

3. Zainteresowanie ideą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

4. Wsparcie zbiórki 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

5. Pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od nałogów 

6. Promocja gminy Łubniany jako samorządu prosportowego i przyjaznego dla mieszkańców. 

III.   TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS 

1. Bieg odbywa się w formule indywidualnej. 

2. Bieg może odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie. 

3. Bieg musi odbyć się w terminie od 29.01.2021 r. do 31.01.2021 r. do godz. 16:00 

4. Dystans ustalany jest indywidualnie przez uczestnika.  

IV.    ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W biegu może wziąć udział każdy zainteresowany, niezależnie od wieku 

2. Wybrany przez uczestnika dystans można pokonać w różny sposób – biegnąc, maszerując, 

jadąc na rowerze, hulajnodze czy uprawiając Nordic Walking. Ważne, aby obranego dystansu 

nie pokonywać pojazdami mechanicznymi. 

3. Osoby niepełnoletnie startować  mogą  wyłącznie  pod  opieką  osoby  dorosłej.  

4. Zgłoszenia  osób  niepełnoletnich  mogą  być  realizowane  tylko  przez  ich prawnych 

opiekunów. 

5. Warunkiem ukończenia biegu jest wykazanie przebytej trasy w dostępnych mobilnych 

aplikacjach sportowych, gdzie wykazany będzie ślad trasy i jej dystans i przesłanie na adres: 

sztabbrynica@gmail.com 

6. Udział w biegu jest darmowy. Uczestnicy natomiast mogą wesprzeć dowolną kwotą zbiórkę 

w ramach 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w biurze sztabu w dn. 

31.01.2021 r.  

7. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom. 

V. KLASYFIKACJE I WYNIKI  

1. Podczas zawodów nie będzie  prowadzona  oficjalna  klasyfikacja  generalna  oraz wiekowa. 

2. Za uczestnictwo w biegu Uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal. 

3. Uczestnik odbiera medal w dniu Finału, 31 stycznia 2021 r. w biurze sztabu.  

4. Biuro zawodów otwarte będzie 31 stycznia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Brynicy, ul. 

Powstańców Śląskich 47, 46-024 Brynica (siedziba Sztabu) w godzinach od 15:00 do 20:00. 

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia BIEGU  

2. Administratorem danych jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brynicy. 

5. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z 

warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10  maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych  



(Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1000)  oraz  na  podstawie  przepisów  prawa powszechnie 

obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz  art.  9  ust.2  lit.  g  

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, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 

r. L 119/1] 

6. Przetwarzanie  danych,  o  których  mowa  w  ustępie  1  niniejszego  paragrafu  w związku  z  

udziałem  w biegu obejmuje  także  publikację  imienia,  nazwiska uczestnika wraz z nazwą 

miejscowości, w której zamieszkuje. 

7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

8. Podanie  danych  osobowych  oraz  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w 

biegu.   

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, 

materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających  uczestników  

biegu.  Mogą  one  być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie w mediach, 

na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na  potrzeby  

promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników  Biegu  obowiązuje  niniejszy Regulamin. 

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem. 

3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne  

przeciwskazania  medyczne  do wzięcia  udziału  w  zawodach  oraz  że  są świadomi  

zagrożeń, ryzyka  i  obciążeń  fizycznych  jakie  wiążą  się  z udziałem  w zawodach i 

ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność. 

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  względem  uczestników  za  wypadki, 

ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 

lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zmagań. 

6. Podczas  uczestnictwa  w  biegu  należy  przestrzegać  obowiązujących  przepisów prawa (w 

tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym). 

7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie. 

10. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 


