
Regulamin V Bieg Kobiet 

 

I ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za basenem 2, 86 – 300 Grudziądz, 

tel. 56 46 256 54 

II TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin: 7 marca 2020 r. ( sobota), start - godz.11.00. 

2. Dystans – około 5 km (trasa bez atestu i bez pomiaru czasu )  

3. Start i Meta : Grudziądz – Park Miejski obiekt MORiW na wysokości lodowiska przy ulicy 

Cegielniana/Parkowa  

III UCZESTNICZKI  

1.Wszystkie zawodniczki startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów. 

2. W zawodach uczestniczyć mogą tylko kobiety. 

3. Młodzież i dzieci: przy weryfikacji obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna 

prawnego oraz ich obecność w trakcie biegu  na trasie.  

IV ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są do dnia 3 marca 2020 r. po przez formularz 

zgłoszeniowy dostępny bezpośrednio na stronie internetowej www.wbtiming.pl lub do 

wyczerpania limitu osób opłaconych.  

2. Obowiązuje limit zawodniczek opłaconych 400 osób.  

3. W dniu imprezy zgłoszenie możliwe będzie w Biurze Zawodów, w godzinach 09.00 - 10.30 

pod warunkiem posiadania przez organizatora wolnych miejsc. 

4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie 

opłaty startowej. 

V OPŁATY 

1. Opłata startowa w kwocie 30 zł płatna przelewem podczas procesu rejestracji. 

2. Opłaty startowej dokonać można JEDYNIE poprzez automatyczny system elektroniczny 

za pośrednictwem strony www.wbtiming.pl (podczas dokonywania zapisu na listę 

startową).  

3. Opłatę startową należy wpłacić za pomocą płatności elektronicznej Payline 

udostępnionej na stronie obsługującej zapisy www.wbtiming.pl.  

2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 



V NAGRODY  

1. Każda z uczestniczek otrzyma okolicznościowy medal. 

2. Po biegu ciepła herbata, kawa, słodkości 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 

2. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 

skutecznie poinformować wszystkich uczestników imprezy przed jej rozpoczęciem.  

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator. 

7. Administratorem przekazanych danych osobowych jest MORiW ul.Za Basenem 2, 86-300 

Grudziądz. Dane będą wykorzystywane w celu organizacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO). 

Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji uczestników 

(odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości uczestnictwa w biegu). 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel.56 462 56 54, 

moriw@moriw.grudziadz.pl 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku: 

• o dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, 

• o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, 

• do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której dochodzi do 

naruszenia zasad ochrony danych osobowych. 

 

 

 

 


