
Regulamin imprezy 

„I Bieg Ogniomistrza” 

dystans 7km 
 

 
I. Organizatorzy 

Organizatorem biegu jest Gmina Grudziądz z siedzibą przy ulicy Wybickiego 38 w Grudziądzu.  

 

II. Cel imprezy 

1. Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji ruchowej. 

2. Promocja zdrowego stylu życia. 

3. Promocja działalności Ochotniczych Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.  

4. Promocja Gminy Grudziądz. 

5. Promocja projektu ThreeT. 

 

III. Termin i miejsce 

1. Impreza odbędzie się 8 października 2022 r. (sobota), przy remizo-świetlicy w Wielkim 

Wełczu. 

2. Impreza odbędzie się według następującego harmonogramu: 

1) 8:30 – 9:45 – biuro zawodów – weryfikacja zawodników; 

2) 9:50 – rozpoczęcie imprezy; 

3) 10:00 – start biegu na 7 km; 

4) 12:00 – zakończenie imprezy. 

3. Start i meta biegu znajduje się przy remizo-świetlicy w Wielkim Wełczu. 

4. Biuro zawodów w dniu imprezy znajduje się w budynku remizo-świetlicy w Wielkim Wełczu. 

5. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym. 

 

IV. Kategorie 

1. Kategoria OPEN Kobiet. 

2. Kategoria OPEN Mężczyzn. 

3. Kategoria Strażak pod patronatem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  

w Grudziądzu. 

 

V. Uczestnictwo i zgłoszenia 

1. W biegu nagradzane są miejsca od 1 do 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn oraz Strażak.  

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 

stronie www.wbtiming.pl oraz dokonanie opłaty startowej w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści 

złotych), opłata startowa w dniu biegu wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), zapisy w dniu 

biegu będą przyjmowane pod warunkiem dostępnych wolnych miejsc. 

3. Dokonanie rejestracji w systemie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz klauzuli 

informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 4).  

4. Rejestracja w systemie WBtiming oraz opłata startowa są możliwe do 5.10.2022 r. Zawodnicy, 

którzy nie uiszczą opłaty startowej w wyznaczonym terminie zostaną skreśleni z listy 

startowej. 

5. Osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia o braku 

przeciwwskazań do udziału w biegu (załącznik nr 3.) oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 2.). 



6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia rodzica 

lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (załącznik nr 1.) oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2.). 

7. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 8 października 2022 r. ukończą 16 lat. 

8. Łączny limit miejsc wynosi 200 startujących. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty 

startowej. W przypadku dużego zainteresowania biegiem organizator rozważy zwiększenie limitu 

miejsc startowych.  

9. Opłaty startowe należy kierować poprzez system płatności Paylane, który jest dostępny 

bezpośrednio po zapisaniu się na bieg na stronie www.wbtiming.pl.  

10. Impreza ma charakter otwarty. 

 

VI. Szatnia i Depozyt 

Szatnia przeznaczona do przebierania oraz miejsce do składania depozytów znajdują się w miejscach 

oznaczonym w remizo-świetlicy w Wielkim Wełczu.  

 

VII. Zasady bezpieczeństwa 

1. Trasa biegu przebiega drogami gminnymi i powiatowymi, na których będzie odbywał                                   

się ograniczony ruch samochodowy. Trasa zostanie zabezpieczona przez jednostki do tego 

upoważnione.  

2. W trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy Organizator zwraca się z prośbą o bezwzględne 

stosowanie się do uwag kierujących ruchem.  

3. Każda osoba przystępująca do biegu zobowiązana jest do przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego.  
 

 

V. Świadczenia 

1. Zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu i po za nim.  

2. Zabezpieczenie trasy biegu przez jednostki do tego upoważnione. 

3. Pomiar czasu. 

4. Pamiątkowy medal. 

5. Ciepły posiłek po biegu. 

 

VI.  Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników jak i osób 

trzecich. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 

4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.  

5. Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych impreza może zostać odwołana bądź przełożona 

na inny termin.  

6. Każda osoba przystępujący do biegu zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

7. W sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, po wcześniejszym zgłoszeniu uwag, 

zapytań i zastrzeżeń przez uczestników biegu. 

9. W trosce o środowisko naturalne prosi się o niezaśmiecanie trasy biegu.  

10. Dodatkowych informacji udziela w godzinach 8:00 – 15:00 p. Piotr Śleboda                                                 

– pracownik Urzędu Gminy Grudziądz, tel. 56 45 111 47, e-mail: sport@grudziadz.ug.gov.pl. 

11. W sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.   

 



Załącznik nr 1  

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO* DOTYCZĄCEGO ZAWODNIKA PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana*  

 

……………………………………………………….…  

(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)  

 

oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem* niepełnoletniego uczestnika biegu  

 

 ………………………………………………………  

(imię i nazwisko Uczestnika)  

 

i wyrażam zgodę na jego/jej* uczestnictwo w I Biegu Ogniomistrza, który odbędą się w dniu  

8 października 2022 r.  

Zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem i akceptuję zawarte w nim postanowienia. Oświadczam 

także, że mój/moja* podopieczny/podopieczna* nie ma przeciwwskazań medycznych do wzięcia 

udziału w wyścigu rowerowym i startuje wyłącznie na moją odpowiedzialność.  

 

 

…………………………………………………………  

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić  



 
 

Załącznik nr 2  

 

Oświadczenie 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika I Biegu Ogniomistrza 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1 w celach:  

- organizacji I Biegu Ogniomistrza, który odbędzie się w dn. 8 października 2022 r. tj. zgłoszenia  

do biegu i weryfikacji na liście startowej, korespondencji z zawodnikami, komunikacie końcowym  

z wyścigu oraz promocji biegu na stronie internetowej Gminy Grudziądz (www.grudziadz.ug.gov.pl), 

FanPage Facebook Gminy Grudziądz, materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – tej oraz 

kolejnych edycji poprzez udostępnianie wizerunku uczestnika I Biegu Ogniomistrza.  

 

 

……………………………….. 

(data, podpis) 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 

38, 86-300 Grudziądz. Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą 

przysługuje prawo: - żądania dostępu do danych osobowych;  

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

- wniesienia sprzeciwu;  

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.  

 

………………………………….. 

(data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3  

 

Oświadczenie 
 

1. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo imprezie pn. I Bieg Ogniomistrza, 

który odbędzie się w dniu 8 października 2022 r. roku w Wielkim Wełczu oraz nie mam żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w powyższych zawodach sportowych.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy, w pełni go akceptuję  

i zobowiązuje do jego przestrzegania.  

 

 

………………………………………… 

( data, podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4  
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

(klauzula informacyjna)  
 

Zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją imprezy sportowo - rekreacyjnej 

pn. „I Bieg Ogniomistrza” jest Wójt Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, e-mail: 

ug@grudziadz.ug.gov.pl, tel. 56 4511111.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. „I Bieg 

Ogniomistrza”, która odbędzie się 8 października 2022 roku w miejscowości Wielki Wełcz.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych 

bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. W związku z organizacją imprezy sportowo - rekreacyjnej dane osobowe mogą być wykorzystywane 

w następujący sposób: do weryfikacji na liście startowej (strona internetowa: www.wbtiming.p), 

komunikacie końcowym z biegu (strona internetowa: www.wbtiming.p) oraz promocji biegu na stronie 

internetowej Gminy Grudziądz (strona internetowa: www.grudziadz.ug.gov.pl), FanPage Facebook 

Gminy Grudziądz, materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – tej oraz kolejnych edycji 

poprzez udostępnianie wizerunku uczestnika biegu. Dane mogą być również przekazywane sponsorom 

nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym podczas wydarzenia.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych;  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej jest związana z koniecznością przetwarzania danych 

osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do 

podania danych osobowych 


