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ZGODA PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA BIEGU 

Oświadczam, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu,  zapoznałem/-am się z 

regulaminem Charytatywnego Biegu „Kilometry Dobra” Puchaczów 2019  i akceptuję wszystkie jego 

warunki. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie mojego 

wizerunku w celu promocji i dokumentowania imprezy. 

 

………………………………………………………………………………….. 

czytelny podpis uczestnika   

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA DLA MAŁOLETNIEGO UCZESTNIAK BIEGU 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu.  

Zapoznałem/-am się z regulaminem imprezy, akceptuję wszystkie warunki i wyrażam zgodę na udział 

mojego dziecka w Biegu Charytatywnym „Kilometry Dobra” Puchaczów 2019, a także na przetwarzanie 

danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku nieletniego w celu promocji i dokumentowania 

imprezy. 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

imię 
 
 

nazwisko 
 
 

data 

urodzenia 

 

numer 

kontaktowy 

 

miejscowość 

zamieszkania 

 
cegiełka 

 

numer  zawodnika symbol biegu 

A- Bieg dla najmłodszych 300 m 

B – Mały Bieg 500 m 

C –Duży Bieg 4 km 



INFORMACJE DLA UCZESTNIKA 

Kilometry Dobra  
Charytatywny Bieg Puchaczów 2019 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM IMPREZY: 
14:00 Otwarcie Biura Zawodów 

15:45 Wspólna rozgrzewka z animatorem dla dzieci 

16:00 Start Biegu dla najmłodszych (trasa ok. 300 m) miejsce: Park w Puchaczowie 

16:30 Start Małego Biegu (trasa ok. 500 m) miejsce: ulicą Leśną 

16:45 Wspólna rozgrzewka z animatorem dla młodzieży i dorosłych 

17:00 Start Dużego Biegu (trasa ok. 4 km) miejsce: ul. Leśna, w stronę lasu, powrót za mostem na Kanale Wieprz-Krzna 

ok. 18:00 uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom  

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie 

sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia.  

Przypominamy: 
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy biegu, poza 

wyznaczonymi strefami bufetu.  

Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.  

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

 

Każdy uczestnik podpisując Regulamin zobowiązał się do:  
• przestrzegania regulaminu imprezy,  

• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na drogach i szlakach leśnych,  

• realizowania w trakcie imprezy poleceń organizatora biegu, 

• kulturalnego zachowywania się, 

• samodzielnego pokonania wyznaczonej tras, 

• natychmiastowego alarmowania organizatora o występujących zagrożenia dla niego i innych uczestników Biegu. 

• Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że 

udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami. 

→ Uczestnik, który zrezygnuje z udziału z biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w 

Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.  

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że: Administratorem podanych danych 
osobowych w formularzu zgłoszeń jest Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów (Organizator imprezy). Można się 
z nami skontaktować poprzez adres e-mail gokpuch@wp.pl , telefonicznie pod numerem +48 81 75 75 345  
Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :  
• przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej 
• w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe  
• w celu dowodowym, archiwalnym,  
• aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury 
• aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe 
• aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.  
• w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia 
ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  
Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika 
wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości). 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia 
sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.  


