
             

         
 

I BIEG NIEPODLEGŁOŚCI  

11 listopada 2021 r. 

 

Regulamin 

 
I. Organizator 

 

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,  

ul. mjr Sucharskiego 15, 16-300 Augustów, 

 

II. Cele 

 

 Popularyzacja biegania jako sposób na zdrowy styl życia. 

 Upamiętnienie wydarzenia historycznego – Święto Niepodległości. 

 Sport jako doskonała forma spędzania wolnego czasu. 

 

III. Termin, miejsce  

 

Impreza odbędzie się 11 listopada 2021 roku (niedziela) o godzinie 11:30 w Augustowie na Rynku Zygmunta Augusta,  

Miejsce startu: Augustów, Rynek Zygmunta Augusta 

 

IV. Trasa 

 

Trasa usytuowana będzie w Miejskim Parku przy ul. Zygmunta Augusta 

 

V. Program 

 

 10:00 – zapisy, pobieranie numerów startowych 

 11:30 – Start Biegu Niepodległości na dystansie 1111 m 

 12:30 – zakończenie. 



 

 

VI. Zgłoszenia  

 

 Zgłoszenia do imprezy rekreacyjnej zawierające imię, nazwisko, rok urodzenia, dystans, należy podpisać w 

biurze imprezy. 

  Dokonanie zgłoszenia do imprezy rekreacyjnej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem 

do jego przestrzegania. 

 Udział w biegu jest bezpłatny. 

 Istnieje limit pakietów startowych (150 szt.), decyduje kolejność zgłoszeń. 

 W biegu mogą brać udział dzieci od 7 roku życia.  

 Warunkiem uczestnictwa w Biegu osób niepełnoletnich jest podpisanie „Oświadczenia/Zgody 

Rodzica” przez rodzica lub opiekuna prawnego podcza odbierania pakietu startowego w biurze 

zawodów. 
 

VII. Wytyczne sanitarne 

 

1. Organizator może odwołać imprezę w przypadku nakazu służb sanitarnych.  

2. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów 

wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, 

stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach. 

3. Uczestnicy powinni przestrzegać dystansu społecznego zarówno przed, w trakcie jak i po imprezie. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny i przestrzegania harmonogramu imprezy. 

5. Obsługa imprezy zaopatrzona będzie w niezbędne środki ochrony sanitarnej oraz środki do dezynfekcji. 

 

VII. Dane osobowe 

 

1. Wprowadza się Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie RODO, stanowiącą 

załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem 

organizacyjnym imprezy. 

2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów. 

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

5. Udział w biegu ma charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nim jak również wypełnienie karty 

zgłoszeniowej ma charakter dobrowolny. 

6. Organizator ma prawo odwołać imprezę bez podania przyczyny lub też zmienić jej termin lub 

przebieg. 

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „ADO”) Pani/Pana/Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji 

w Augustowie mieszczący się przy ul.  ul. mjr. Sucharskiego 15 reprezentowane przez Dyrektora Pana Pawła 

Głowackiego (dalej jako „Ośrodek”). Z ADO można się skontaktować przez telefon (87) 643 67 58 oraz za 

pomocą poczty elektronicznej: info@basenaugustow.pl 

2. Został Powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com  

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji Biegu Niepodległości 

zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na: 

a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email oraz 

wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej ADO, portalu społecznościowym 

Facebook i publikacji w prasie i ich portalach, 

b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego, 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 

do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, jeśli przetwarzanie odbywa się za 

wyrażoną wcześniej zgodą, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. 

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Odbiorcą danych będzie hosting oficjalnej strony internetowej CSiR w Augustowie, Facebook Inc. ADO nie 

zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom poza organami upoważnionymi do tego na 

podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą 

zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO.  

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu. 

7. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z 

wyjątkiem danych publikowanych na oficjalnym profilu społecznościowym administratora - Facebook (USA).  

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 30 dni od zakończenia zawodów lub do wycofania 

zgody.  

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w biegu nie jest możliwe 

bez ich podania. 
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