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Regulamin  
„2 Wieczornego Biegu Mikołajkowego” 

§ 1. Organizator: 

Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół. 

§ 2. Cel: 

1. Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i dorosłych. 
3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości. 
 
§ 3. Termin i miejsce: 
 
1. Bieg odbędzie się w sobotę 7 grudnia 2019 r. o godz. 15:00  
2. Teren Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino w Jarosławiu. 

 
§ 4. O biegu: 

1. Bieg ma charakter towarzyski i odbywa się bez pomiaru czasu. 
2. Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny. 
3. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach:  

300 m (dzieci do lat 6 – roczniki 2013 i młodsze) 
1000 m (dzieci od 7 lat – roczniki 2012-2007) 
 

§ 5. Trasy biegów: 

1. 300m – Start na głównej alejce Parku od strony ul. Konfederackiej, meta na głównej alejce przy 
pierwszych ławeczkach od strony przedszkola. 

2. 1000 m - Start i meta biegu zlokalizowane będą na głównej alejce Parku przy pierwszych ławeczkach 
od strony przedszkola. Na potrzeby biegu wytyczona została pętla (1 okrążenie). 

3. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej:  
 
http://piona.org/trasa.php?lokalizacja_id=2 

 
4. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz znakami poziomymi. 
 

§ 6. Warunki uczestnictwa: 

1. W biegu mogą wziąć udział dzieci do 12 roku życia. 
2. Organizator zachęca do udziału przede wszystkim najmłodszych uczestników. 
3. Uczestników obowiązuje udział w biegu w mikołajowej czapce, którą dostarcza organizator. 

4. Limit uczestników dla których organizator gwarantuje pakiet – 250 osób 

http://piona.org/trasa.php?lokalizacja_id=2
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§ 7. Zgłoszenia: 

1. Elektroniczne zgłoszenia do 2 Wieczornego Biegu Mikołajkowego będą przyjmowane wyłącznie dla 
osób niepełnoletnich zgodnie podanymi rocznikami w § 4 poprzez formularze zgłoszeniowe 
dostępne na stronie internetowej:  
 
http://www.jgbsokol.pl/biegmikolajkowy/ 
 

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 1 grudnia 2019 r. lub zostaną wcześniej zamknięte po 

osiągnieciu limitu 250 uczestników. 
 

3. Po tym terminie zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dniu biegu w Biurze Zawodów w godz. 

14:00 – 14:45, ale tylko wówczas, gdy wcześniej nie zostanie wyczerpany limit uczestników. 

4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
 
5. Biuro Zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca mety od strony przedszkola. 

 
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody na udział osoby niepełnoletniej w 

biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu 
zawodów. Druk do pobrania ze strony: http://www.jgbsokol.pl/biegmikolajkowy/ 

 
 
§ 7 Nagrody: 
 
1. Organizator przewidział medale i drobne upominki dla wszystkich zarejestrowanych uczestników. 

 
§ 8. Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. 

4. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 
 

 
 
 
 

 

http://www.jgbsokol.pl/piona-cup/
http://www.jgbsokol.pl/biegmikolajkowy/
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§ 9. Wyłączenie odpowiedzialności organizatora 

 
1. W biegu startujesz na własną odpowiedzialność. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które mogą wydarzyć się podczas 

biegu. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia ani innych świadczeń na rzecz startujących. 
3. Podpisując oświadczenie Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w 

zawodach.  
4. Organizator zobowiązuje się tylko do wyznaczenia trasy, wystartowania biegu, udostępnienia 

systemu obsługi zapisów. 

5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę w obrębie podanej trasy biegu. 
6. Trasa biegu nie jest zamknięta dla osób nie startujących w biegu oraz nie jest w żaden sposób 

zabezpieczona. Inne osoby mają takie same prawo przebywać w tym miejscu jak uczestnicy biegu.  
W czasie biegu zachowujemy się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla innych uczestników biegu 
oraz innych osób znajdujących się na trasie biegu. Na ścieżkach mogą poruszać się spacerowicze  
i rowerzyści.  

7. Zachowaj ostrożność i zdrowy rozsądek. W przypadku, gdy zauważysz, że komuś coś się stało, 
przerywasz bieg i wzywasz pomoc. 

8. Startując w biegu i rejestrując się w serwisie akceptujesz niniejszy regulamin. 
9. W czasie biegu należy stosować się do poleceń osób obsługujących bieg. W czasie biegu poruszamy 

się po wyznaczonej trasie, niedopuszczalne jest skracanie trasy. 

10. Biegamy dla przyjemności i zachowujemy się kulturalnie z poszanowaniem zasad fair play. 
 
Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
 
I. Administrator danych osobowych. 

Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół jest Administratorem Twoich danych osobowych. 
 

II. Cele i podstawy przetwarzania 
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu organizacji, przeprowadzenia i 
promocji zawodów sportowych Wieczorny Bieg Mikołajkowy oraz w celu promocji zawodów w 
latach następnych.  
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III. Prawo do sprzeciwu. 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych 
celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne 
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub 
Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 

IV. Prawo do cofnięcia zgody. 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych 
osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed 
jej wycofaniem. 
 

V. Okres przechowywania danych. 
   Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny 

do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w 
związku z wykonywaniem usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprezy. 

 
VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

VII. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych. 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału  
w Wieczornym Biegu Mikołajkowym.  

 

 


