
 

REGULAMIN VI BIEGU  

 „SZLAKIEM  MIĘTY I  KAMIENIA”,  

PIŃCZÓW,  28 WRZESIEŃ 2019 

 

1. CEL IMPREZY: 
 Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
 Promocja obszaru powiatu pińczowskiego dla rozwoju  turystyki aktywnej.  

 

2. ORGANIZATOR: 
 Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Hala Widowiskowo-
Sportowa, Powiat Pińczowski, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej , 
„5 Sów Run Team Pińczów”, „Biegnę, Ale Dokąd …?” 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

 28 wrzesień  2019 roku (sobota), godz. 11.00 
 Hala widowiskowo-sportowa w Pińczowie ul. Republiki Pińczowskiej 42; 28-400 

Pińczów, telefon 730-610-255;  

 

4. BIEG GŁÓWNY: 

Trasa VI biegu „Szlakiem mięty i kamienia” (dystans 12 km) prowadzona będzie asfaltem 
od startu – teren hali widowiskowo-sportowej ul. Republiki Pińczowskiej 42 ulicami Piń-
czowa – ul. Kluka – rondo – ul. Żwirki i Wigury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 
Nowowiejską  w kierunku miejscowości Brzeście – Skowronno Górne – Skowronno Dolne 
- Kopernia – Pińczów  – ul. 3 Maja-ul. Łąkowa - ul. Kluka – teren hali widowiskowo-
sportowej 

Start biegu godz.11:00. 

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą systemu elektronicznego UHF RFID Gepard. 
Pomiar obsługiwać będzie firma Vitalmed. 

Na trasie znajdować się mogą punkty kontrolne dla weryfikacji pokonania przez każdego 
z zawodników całości wyznaczonej trasy.  

Klasyfikacje: generalna kobiet i mężczyzn i klasyfikacja wiekowa 

 

5. NAGRODY 

1. Klasyfikacja generalna kobiet: 

I miejsce - 300 zł  

II miejsce - 200 zł  

III miejsce - 100 zł  

2.Klasyfikacja generalna mężczyzn:  

I miejsce - 300 zł  

II miejsce - 200 zł  

III miejsce - 100 zł  

3. Klasyfikacja kobiet- powiat pińczowski, miejsca I-III (puchary)  

4. Klasyfikacja mężczyzn – powiat pińczowski, miejsca I-III (puchary)  

5. Dodatkowe nagrody przewidziane w przypadku pozyskania środków od sponsorów.  



 

6. Klasyfikacja wiekowa w kategoriach: (puchary)  

M-I (16*-29)    K-I (16*-29)  

M-II (30-39)    K-II (30-39)  

M-III (40-49)   K-III (40-49)  

M-IV (50-59)   K-IV (pow. 50)  

M-V (pow.60)  

* 16-18 lat - wymagane oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział przez rodzica lub opie-
kuna prawnego  

7. Klasyfikacja dla najmłodszego i najstarszego zawodnika imprezy (puchary) 

8. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w czasie nie przekraczającym 2 godziny 15 
minut otrzymają pamiątkowy medal 

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Bieg ma charakter otwarty, startować w nim mogą osoby, które w dniu 28 wrze-
śnia 2019r. będą miały ukończone 16 lat.  

 Uczestnicy biegu muszą złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu 
na formularzu zgłoszenia i wpłacić opłatę startową, a osoby niepełnoletnie dodat-
kowo muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w biegu. 

 

8. ZGŁOSZENIA  

1. Biuro Organizacyjne „VI Biegu Szlakiem Mięty i Kamienia” mieści się w Hali Widowi-
skowo-Sportowej, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28-400 Pińczów  

2. Zgłoszenia przyjmowane są przez internet do dnia 20.09.2019 na stronie 

 https://www.e-gepard.eu/show-contest/808 

9. OPŁATA STARTOWA  

1. Opłata startowa wynosi 30,00 zł i obowiązuje wszystkich biegaczy, którzy zgłoszą się 
i dokonają wpłaty w terminie do 20.09.2019r.  

Po tym terminie opłaty startowe wynoszą: 50,00 zł - wpłata w dniu 28.09.2019 r. od 8.00 
do godz. 10:00 - płatne wyłącznie w biurze biegu.  

Opłata startowa dla młodzieży w wieku 16-18 lat wynosi 10 zł a w dniu biegu wynosi 20 
zł 

Zawodnicy w wieku powyżej 70 roku życia są zwolnieni z wpisowego.  

Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto POKSTiR w Pińczowie  

nr 58 8509 0002 2001 0005 1998 0002 

w treści wpisując imię i nazwisko zawodnika oraz miejscowość.  

Kolejność wpłat decyduje o nadaniu numeru startowego co jest równoznaczne 
z przyjęciem zgłoszenia do biegu.  

Opłata startowa nie podlega zwrotowi z wyjątkiem nie zakwalifikowania się do biegu ze 
względu na brak miejsc po dokonaniu wpłaty.  

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje pakiet startowy.  

                                                                                               

 



 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami: a) ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO b) rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-
88) – RODO  

2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu sta-
nowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią realizacja 
umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa 
w biegu w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

3. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanego 
biegu w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest: VITALMED Katarzyna Woj-

niak z siedzibą w Pińczowie, ul. Batalionów Chłopskich 6, 28-400 Pińczów Regon: 
260655343, NIP: 6621749387  

4. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza 
uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.  

5. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowol-
ne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.  

6. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą 
przysługują poniższe prawa:  

7. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym bie-
gu.  

8. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje 
prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w 
ust.2. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żą-
dań i przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2.  

10. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przy-
sługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
przeprowadzenia organizowanego biegu.  

11. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych oso-
bowych w sieci internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyj-
nych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas 
organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu, 
miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów).  

12. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające 
wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście 
startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w 
zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidło-
wej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.  

13. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane 
osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób wła-
ściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności 
na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarza-
nie i wykorzystanie danych. 

 



 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 W biegu może wziąć udział maksymalnie 120 zawodników. O przyjęciu decy-
dować będzie kolejność zgłoszeń zawodników, którzy opłacą przelewem lub w ka-
sie biura wpisowe.  

 Numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu 
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz 
uiszczeniu opłaty startowej 

 Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie 
w biurze zawodów w dniu 28.09.2019r. w godzinach 8:30-10:30  

 Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki 
z przodu centralnie na klatce piersiowej.  

 Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją re-
gulaminu.  

 Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

 Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwali-
fikowani.  

 Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i wskazane 
jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 Organizator nie zapewnia noclegów.  
 Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po za-

kończeniu biegu.  
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformu-

je przed rozpoczęciem biegu.  
 Organizator może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowe-

go.  
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  
 Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.  
 Wszelkie kwestie sporne dotyczące VI Biegu Szlakiem Mięty i Kamienia rozstrzyga 

Organizator, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.  
 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wize-
runku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.  

Pińczów 28.06.2019 


