
Regulamin Charytatywnego Biegu „Kilometry Dobra” Puchaczów 2019 

Niedziela, 12 maja 2019 roku 
 

ORGANIZATOR: 
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie 

Urząd Gminy Puchaczów 

 

PARTNERZY: 
Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Uwalniania Endorfin -Wolność Endorfinom 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Łęcznej 

CEL ZAWODÓW:  
1. Wsparcie zbiórki publicznej „ Kilometry Dobra” prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie  

na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Łęcznej 

2. Promocja gminy Puchaczów, oraz powiatu Łęczyńskiego  

3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej. 

4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.  w różnych grupach społecznych i środowiskowych. 

5.Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy        obywatelskiej. 
 

TERMIN I MIEJSCE 
1. Zawody odbędą się w dniu 12 maja 2019 r. (niedziela) w Puchaczowie w rejonie Parku  i podzielone są na trzy kategorie.: 

  I .  BIEG dla najmłodszych  (uczestnicy w wieku 3-6 lat) – trasa ok. 300 m, start: 16:00. 

  II.   MAŁY BIEG (uczestnicy w wieku 7-11 lat)- trasa ok. 500 m, start: 16:30. 

  III.  DUŻY BIEG  (uczestnicy w wieku od 12 lat) – trasa ok. 4 km, start: 17:00  

2. Szczegółowa trasa biegu zostanie opublikowana na fanpage Charytatywnego Biegu „ Kilometry Dobra” na portalu 

społecznościowym facebook.com po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami. Bieg zostanie 

zorganizowany na terenie miejscowości Puchaczów. 

3.Start/meta zostanie umiejscowiona w rejonie Parku w Puchaczowie.  

4.Biegi odbywają się bez pomiaru czasu.  Limitu czasu na pokonanie trasy w biegu głównym wynosi 90 minut. Zwycięzcami w 

poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę biegu. 

5.Trasa zostanie oznaczona i zabezpieczona przez organizatora i będzie prowadziła drogami o nawierzchni asfaltowej, gruntowej oraz 

szutrowej. 

6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegów w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów 

na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe.  

7. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli 

zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM IMPREZY: 
14:00 Otwarcie Biura Zawodów 

15:45 Wspólna rozgrzewka z animatorem dla dzieci 

16:00 Start Biegu dla najmłodszych 

16:30 Start Małego Biegu 

16:45 Wspólna rozgrzewka z animatorem dla młodzieży i dorosłych 

17:00 Start Dużego Biegu  

ok. 18:00 uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom  

ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. Impreza ma charakter otwarty. 

2. W poszczególnych biegach  mogą wziąć udział osoby, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyły: w Bieg dla 

najmłodszych – 3 lata, w Mały Biegu 7 lat, w Dużym Biegu głównym - 12 lat.  

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA, która będzie 

dostępne w Biurze Zawodów (BZ) lub do pobrania na stronie http://puchaczowgok.pl  albo przedstawienie podczas weryfikacji 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia 

zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz 

dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do 

pokonania dystansu ok. 4 km. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie 

weryfikacja jego tożsamości. 

5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu 

startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.6. Wszyscy uczestnicy biegu 

są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia 

Organizatora. 
 

ZGŁOSZENIA i OPŁATA  STARTOWA 
1. Zapisy przyjmowane są dnia 10 maja 2019 r. do godz. 14.00 w GOK Puchaczów. 

2. Zapisywać można się osobiście lub telefonicznie pod numerem 81 75 75 345 wew. 22.  

3. KARTY  ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA ( również do pobrania na stronie http://puchaczowgok.pl) należy dostarczyć w możliwie szybkim 

terminie od zapisu do Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie (ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów)  lub w dniu Biegu w BIURZE 

ZAWODÓW od godziny 14:00. 

4. Minimalna opłata startowa w biegu w każdej kategorii wynosi minimum 10 zł. Wysokość opłaty startowej może być dowolnie 

zwiększona przez uczestnika biegu, w momencie opłacania pakietu startowego.  

5. Opłata startowa jest cegiełką przekazywaną na rzecz zbiórki publicznej „ Kilometry Dobra” prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie 

na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Łęcznej. 

6. Nie wyznacza się limitu uczestników biegów.   
 

http://puchaczowgok.pl/


PAKIETY STARTOWE 
1. Pakiet startowy zawiera: 

- numer startowy zawodnika wraz z agrafkami  

- butelka wody 

- kupon na posiłek regeneracyjny po biegu 

- medal na mecie dla każdego uczestnika poszczególnych konkurencji. 

2. Organizator nie wysyła pakietów startowych 

 

KLASYFIKACJA i NAGRODY  
1. W związku z tym, że zawody mają charakter charytatywny oraz rekreacyjny nie prowadzi się odrębnych klasyfikacji wiekowych, 

kobiet i mężczyzn, dziewczynek i chłopców. W poszczególnych biegach zawodnicy są klasyfikowani zgodnie z zajętymi miejscami 

(klasyfikacja OPEN dla poszczególnych konkurencji). Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu w danej 

konkurencji. O zajętych miejscach decydować będą sędziowie wyznaczeni przez organizatora.  

2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej  otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie  klasyfikacjach. 

UCZESTNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:  
• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie),  

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

• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatora biegu, 

• kulturalnego zachowywania się, 

• samodzielnego pokonania wyznaczonej tras, 

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu. Dostarczenie podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA do 

Organizatora jest jednoznaczne z AKCEPTACJĄ WSZYSTKICH WARUNKÓW REGULAMINU. 

2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  z  każdym  z  uczestników  wywiadu, robienia  mu  zdjęć i filmowania na 

potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby 

komercyjne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, 

wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez 

umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, 

jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność 

fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno 

przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, 

Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 

5. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i 

zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych 

imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Rozporządzeniem PE i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w 

dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora. 

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym mogąę również zostać 

zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu w widocznym miejscu pozwalającym na jego 

identyfikację. 

8. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas wydarzenia. 

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zgubione w trakcie imprezy, oraz za pojazdy którymi przybyli uczestnicy.  

10. Wyniki mogą zostać opublikowane na fanpage  Charytatywny Bieg „Kilometry Dobra” Puchaczów 2019  na portalu 

społecznościowym facebook.com oraz przekazane do informacji mediów. 

11. Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników należy składać  w formie ustnej 

w Biurze Zawodów . 

12. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw niebezpiecznych wypadków.  

13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

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.  

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. 


