
 

 

 

 

 

REGULAMIN  

biegu „ROZBIEGANE MOGILNO” 

29.09.2018 
 

NAZWA IMPREZY: 

▪ ROZBIEGANE MOGILNO 

▪ Z okazji Otwarcia stadionu lekkoatletycznego w Mogilnie 

 

MIEJSCE: 

▪ Biuro zawodów i ceremonia zakończenia – Stadion Miejski w Mogilnie, ul. Mickiewicza 42,  

88-300 Mogilno  

▪ Start i meta – Stadion Miejski im. Michała Olszewskiego w Mogilnie, ul. Mickiewicza 42  

 

 DATA   - 29.09.2018 r.;                                                                                                     

DYSTANS - 10 km; 

TRASA – Trasa po mieście i gminie Mogilno. Trasa po drodze asfaltowej i nawierzchni typu sandwich (bieżnia)  

 

CEL IMPREZY: 

▪ Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu; 

▪ Promocja pięknych okolic Gminy Mogilno; 

 

ORGANIZATOR: 

▪ Urząd Miejski w Mogilnie 

▪ Mogilno Sport 

▪ Mogileński Dom Kultury 

▪ OSiR Trzemeszno  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w 

zawodów 29.09.2018 r. (w godz. 12.00 - 13.30). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód 

osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację. Udział w biegu mogą brać osoby, 

które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział  

w biegu.  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem  

o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem  

i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

dla potrzeb biegu. 

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego 

podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.  

 

ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem strony www.mogilnosport.pl  Rejestracja zgłoszeń 

odbywać się będzie za pośrednictwem zgłoszeń dostępnych na stronie, które wypełnione należy przesłać 

na adres e-mail  mogilnosport@mogilnosport.pl  

2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy. 

3. Przesyłanie formularzy możliwe będzie do dnia 28.09.2018 r. do godz. 20.00. W momencie 

zgłoszenia 100 osób lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu 100 osób 

do 28.09.2018 r. do godz. 20.00, będzie można dokonać zgłoszenia w dniu biegu osobiście od godz. 

12.00.  

http://www.mogilnosport.pl/
mailto:mogilnosport@mogilnosport.pl


 

 

 

 

 

KLASYFIKACJE I POMIAR CZASU: 

Przeprowadzona będzie klasyfikacja oddzielnie dla kobiet, mężczyzn w kategorii OPEN. 

 

NAGRODY: 

1. Puchary/statuetki w kategorii OPEN osobno dla kobiet i mężczyzn oraz medale dla wszystkich 

uczestników biegu.  

2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają talon na ciepły posiłek, wodę, nr startowy, kawę/herbatę.  

 

PROGRAM MINUTOWY: 

 

29 września  -  miejsce imprezy: Stadion Miejski im. Michała Olszewskiego w Mogilnie 

12.00-13.30 -  weryfikacja zawodników, zapisy do biegu; 

14.00 -  start;  

ok. 14.30 - pierwszy zawodnik na mecie; 

ok. 16:15 - ceremonia zakończenia, wręczenie pucharów;     

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu.  

3. Organizator nie organizuje noclegu z 28-29 września.  

4. Natryski i toalety będą udostępnione w szatniach w budynku Stadionu Miejskiego  

im. Michała Olszewskiego w Mogilno 

5. Trasa biegu oznaczona będzie co kilometr a bezpieczeństwa przebiegu trasy będą zapewniać 

wolontariusze wraz ze strażą pożarną.  

6. Punkt odżywczy będzie się znajdował na 5 km. 

7. Zabezpieczenie medyczne na mecie oraz karetka pogotowia na trasie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób 

naruszył regulamin biegu lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg biegu. 

9. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw 

 

DANE OSOBOWE: 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW nazwa biegu (zwanym dalej imprezą) 

zorganizowanej w dniu 29.09.2018 r.  

1. Organizatorem Imprezy jest Mogilno Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie ul. Grobla 1B, posiadająca nr NIP: 

557-169-66-87, Regon: 341333022 (zwanym dalej organizatorem). 

2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”). 

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany  

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie 

przez organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  

i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, 

YouTube) i stronach internetowych organizatora oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej 

celów statutowych, jak również w pochodzących od organizatora lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, 

prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji 

drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez organizatora w związku z organizacją Imprezy lub 

dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 

r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

 



 

 

 

 

 

 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest organizator; 2) Administrator powołał Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: radca@mogilnosport.pl ;  

3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz 

publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której 

mowa w pkt. 4 powyżej; 4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy 

Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo 

przekazywanych danych; 5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw 

trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o 

stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na 

podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać 

kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 6) dane osobowe Uczestników przechowywane 

będą do momentu odwołania zgody; 7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Strona 2 z 2 8) Uczestnikom przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy 

przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 9) 

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie; 10) wobec 

Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane 

nie będą podlegały profilowaniu. 

 

XIX UBEZPIECZENIE: 

 

Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia 

choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie 

mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to 

za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi 

medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej 

pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego 

w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie 

koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel 

medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, 

poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku, gdy takie zdarzenie nastąpi 

z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 

sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 

śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, 

niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego 

Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, 

zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, 

startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę 

Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów 

adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym 

Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub 

odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem 

wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. 

 

XX POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

regulaminu. 

• W przypadku pytań prosimy o kontakt: e-mail: mogilnosport@mogilnosport.pl Mateusz Studziński  

tel. 663770017 
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