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REGULAMIN 57. BIEGU WESTERPLATTE 
(dalej zwany Regulaminem) 

I. CEL IMPREZY 

1. Uczczenie 80. rocznicy Obrony Polskiego Wybrzeża we wrześniu 1939 roku. 
2. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie. 
4. Promocja Miasta Gdańska w Polsce i na świecie. 

II. ORGANIZATOR 

1. Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 5830011969, w imieniu której 
działa Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, REGON 000589228. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. 57. Bieg Westerplatte (dalej jako: Bieg) odbędzie się w dniu 14 września 2019 r. 
2. Zawodnikiem jest osoba, która spełnia przesłanki i wypełniła obowiązki wynikające z pkt. IV i VI 

Regulaminu. 
3. Start Biegu nastąpi na Westerplatte, o godz. 10:10. Zawodnicy winni ustawić się w przydzielonych 

podczas rejestracji strefach startowych zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie 
www.biegwesterplatte.pl 

4. Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonych strefach zgodnych  
z kolorem otrzymanych numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy startowej następuje na 
podstawie podanego w formularzu zgłoszeniowym wyniku osiągniętego przez danego Zawodnika na 
dystansie 10 km. Przydziału dokonuje Organizator. 

5. W przypadku podania przez Zawodnika nieprawdziwych lub niemożliwych do potwierdzenia danych 
dotyczących dotychczasowych wyników za pośrednictwem dostępnych systemów, Organizator ma 
prawo przesunąć go do ostatniej strefy startowej. 

6. Zawodnicy startujący z dziećmi w wózkach zobowiązane są do ustawienia się na końcu stawki Biegu. 

IV. REJESTRACJA I WPISOWE 

1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 
internetowej www.biegwesterplatte.pl , z zastrzeżeniem ust. 6 lit. b.. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 04.07.2019 r. od godz. 12
00

 do dnia 01.09.2019 r., do godz. 23
59

.  
3. Limit zgłoszeń to 3900 osób. Decyduje kolejność prawidłowo opłaconych zgłoszeń. 
4. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne tylko wtedy, gdy Zawodnik dokona prawidłowego zgłoszenia oraz 

uiści opłatę startową zgodnie z postanowieniami pkt IV ust. 5  niniejszego Regulaminu. 
5. Zgłoszenie bez dokonania opłaty nie jest uznawane za skuteczne. 
6. Każdy Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości: 

a. 30 zł (przez cały czas trwania rejestracji), 
b. 100 zł (płatność możliwa tylko gotówką!), w piątek, w Biurze Biegu. Limit zgłoszeń  

na miejscu w Biurze Biegu wynosi 100 osób. 
7. Dowodem prawidłowo i terminowo dokonanej wpłaty wpisowego jest pojawienie się Zawodnika  

na liście osób z potwierdzoną płatnością.  
8. Jeśli wpisowe nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w niewystarczającej wysokości, Zawodnik 

będzie widniał na liście osób bez potwierdzonej płatności.  
9. Organizator zabrania Zawodnikom dokonywania wymiany lub przekazywania chipów bądź numerów 

startowych, pod rygorem dyskwalifikacji za wyjątkiem ust. 10 
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10.  Przeniesienie numeru startowego na innego Zawodnika jest możliwe tylko i wyłącznie z poziomu 
konta Zawodnika na portalu służącym do rejestracji do dnia 01.09.2019 r. godz. 23:59 

V. ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH 

1. Odbiór numerów startowych jest możliwy w dniach: 13 – 14 września 2019 r. zgodnie z 
harmonogramem dostępnym na stronie www.biegwesterplatte.pl 

2. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,  
w celu weryfikacji i odbioru pakietu startowego. 

3. Odbiór pakietu startowego w imieniu innego Zawodnika jest możliwy tylko na podstawie podpisanego 
oświadczenia (załącznik nr 2) i upoważnienia (załącznik nr 3) oraz kserokopii dowodu osobistego 
Zawodnika (do wglądu), w imieniu którego odbierany jest pakiet.  

4. Nie jest dozwolone przekazywanie lub odsprzedaż numeru startowego osobie trzeciej. Zagubienie 
numeru Zawodnik ma obowiązek zgłosić do Biura Biegu przed Biegiem. 

5. Numery, które nie zostaną wydane w godzinach pracy Biura Biegu, nie będą wydawane  
ani rozsyłane w późniejszym terminie. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 14 września 2019 r. (włącznie) ukończą 16 lat. 
Warunkiem dopuszczenia Zawodnika, który najpóźniej w dniu Biegu nie stał się pełnoletni, jest zgoda 
rodziców lub opiekunów prawnych, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 
Zawodników. 

3. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się startu w Biegu osobom poruszającym  
się o kijkach trekkingowych lub Nordic Walking lub innych tego typu, jak również startu  
ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej, zostaną 
zdyskwalifikowane i zobowiązane do opuszczenia trasy Biegu. 

4. Na teren całej imprezy Biegu, w tym w szczególności na trasę Biegu zabrania się wnoszenia środków 
odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek 
rodzaju. 

5. Zawodnikom oraz innym osobom znajdującym się na terenie imprezy Biegu, w tym, w szczególności na 
trasie Biegu zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno 
przed, jak i w trakcie trwania Biegu. 

6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed Biegiem i w jego trakcie przekazywać bieżące 
informacje przez system nagłaśniający. Zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych 
ze słuchawkami, aby każdy Zawodnik słyszał komunikaty Organizatora i Sędziego Głównego. 

7. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez 
nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 

8. Ubezpieczeniem i pomocą na trasie Biegu objęci są tylko ci Zawodnicy, którzy mają przypięty widoczny 
numer startowy i ich dane personalne są zgodne z wpisanymi u Organizatora. 

9. Każdy Zawodnik bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność, zaś w przypadku Zawodników 
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. Przekazanie Organizatorowi 
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz opłacenie wpisowego oznacza, że 
Zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu, 
w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci, 
a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

10. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, 
wyłącznej winy innym Zawodnikom oraz osobom trzecim. 

11. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, dalej zwanego PZLA, w szczególności dotyczy to asysty Zawodników przez osoby 
nieuczestniczące w Biegu, biegnące z Zawodnikiem lub jadące na rowerze. 

12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację Zawodnika. 
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VI. DYSTANS, TRASA BIEGU I LIMIT CZASU 

1. Dystans Biegu wynosi 10 km. 
2. Trasa Biegu będzie oznaczona co 1 km. 

3. Trasa Biegu przebiega ulicami Miasta Gdańska wyłączonymi z ruchu kołowego. 

4. Trasa Biegu posiada nawierzchnię asfaltową i kostkę brukową. 

5. Trasa Biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych lub 
innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo 
Zawodników Biegu. 

6. Pierwszych trzech Zawodników w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, którzy przekroczą linię mety będzie 
klasyfikowanych według czasu brutto mierzonego od chwili pierwszego wystrzału startera. Pozostali 
Zawodnicy klasyfikowani będą na podstawie czasu netto, liczonego od przekroczenia linii startu przez 
Zawodnika do linii mety. 

7. Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu na 1 godzinę 30 minut. 
8. Zawodnicy, którzy nie ukończą Biegu w przeciągu 1 godziny 30 minut, nie zostaną sklasyfikowani oraz 

będą zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia trasy Biegu. 
9. Pozostawanie na trasie Biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się  

do decyzji sędziów przenosi na Zawodnika odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów 
Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym. 

10. Każdy zweryfikowany Zawodnik otrzyma zintegrowany z numerem startowym chip do pomiaru czasu. 

Chipa nie należy odklejać od numeru startowego ani zaginać. Chip jest jednorazowy i nie zwraca się go 

na mecie.  

11. Opłata za pomiar czasu za pomocą chipa wliczona jest w kwotę wpisowego. 

VII. PUNKT ODŚWIEŻANIA 

1. Punkt odświeżania będzie znajdował się pomiędzy 4 a 5 km trasy Biegu. 
2. W punkcie odświeżania będzie dostępna woda. 
3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek Zawodników. 

VIII. PRZEBIERALNIE I DEPOZYT 

1. Przebieralnie dla Zawodników znajdować się będą na starcie Biegu w oznakowanych autobusach. 
2. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym. Worki 

dostarcza Organizator wraz z pakietem startowym. 
3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. 
4. W przypadku zagubienia numeru, rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane  

za okazaniem dowodu osobistego po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami 
pozostawionych przez innych Zawodników. 

5. Zagubienie numeru startowego przez Zawodnika i niezgłoszenie tego faktu w Biurze Biegu zwalnia 
Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę. 

6. Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
7. Depozyt czynny będzie zgodnie z harmonogramem. 

IX. KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW 

1. Klasyfikacja Zawodników Biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach: 
a. Kategoria open mężczyzn, 
b. Kategoria open kobiet, 
c. Wiekowa: mężczyzn: 

I. M16 - mężczyźni od 16 lat do 19 lat, 
II. M20 - mężczyźni od 20 lat do 29 lat, 
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III. M30 - mężczyźni od 30 lat do 39 lat, 
IV. M40 - mężczyźni od 40 lat do 49 lat, 
V. M50 - mężczyźni od 50 lat do 59 lat, 

VI. M60 - mężczyźni od 60 lat do 69 lat, 
VII. M70 - mężczyźni od 70 lat do 79 lat, 

VIII. M80 - mężczyźni od 80 lat i więcej, 
d. Wiekowa: kobiet: 

I. K16 - kobiety od 16 lat do 19 lat, 
II. K20 - kobiety od 20 lat do 29 lat, 

III. K30 - kobiety od 30 lat do 39 lat, 
IV. K40 - kobiety od 40 lat do 49 lat, 
V. K50 - kobiety od 50 lat do 59 lat, 

VI. K60 - kobiety od 60 lat do 69 lat, 
VII. K70 - kobiety od 70 lat do 79 lat, 

VIII. K80 – kobiety od 80 lat i więcej, 
e. kategoria osób niepełnosprawnych w podziale na kobiety i mężczyzn – przy czym za osobę 

niepełnosprawną uważa się osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane 
przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności lub odpowiednie zaświadczenie w tym 
przedmiocie wydane przez ZUS; osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do okazania ww. 
orzeczenia przy odbiorze numeru startowego, 

f. klasyfikacja osób na wózkach inwalidzkich o napędzie bezpośrednim w podziale na kobiety i 
mężczyzn. Do Biegu nie będą dopuszczani Uczestnicy poruszający się na wózkach sportowych 
o napędzie typu Rim-push oraz o napędzie typu handbike. Uwaga! Na trasie biegu występuje 
stromy podjazd – schody zakryte kładką. 

2. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia Zawodnika. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 
4. Zawodnik może w Biegu być zwycięzcą tylko jednej kategorii i otrzymać tylko jedną nagrodę. 

Zawodnik, który wygra Bieg w klasyfikacji generalnej, nie jest klasyfikowany w kategorii wiekowej. 
Zasada ta dotyczy również kategorii specjalnych. Kolejność przyznania nagrody jest następująca: 
klasyfikacja generalna, klasyfikacja wiekowa i nagrody specjalne. Nie decyduje wybór ani Zawodnika, 
ani zajętego miejsca. 

X. NAGRODY 

1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie  
się na ceremonii wręczenia nagród.  

2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu Biegu ok. godz. 11:45 na mecie Biegu. 
3. Zwycięzcy Biegu w klasyfikacji OPEN kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary. 

Zwycięzcy Biegu w klasyfikacji OPEN otrzymują również nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce  
– 750 zł, II miejsce – 650 zł. III miejsce – 550 zł. 

4. Zwycięzcy Biegu w poszczególnych kategoriach wiekowych, w kategorii osób niepełnosprawnych 
otrzymują puchary oraz nagrody specjalne w wysokości: I miejsce – 300 zł,  
II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł. 

5. Nagrody finansowe dla Zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem,  

na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza udostępnionego przez Organizatora. Wypłata 

będzie wykonana na wskazane osobiste konto bankowe Zawodnika (nagrody nie będą wypłacane  

w gotówce) w terminie do 30 dni od zakończenia Biegu.  

6. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają również pamiątkowe 
statuetki. 

7. Każdy Zawodnik, który ukończy Bieg otrzyma okolicznościowy medal. 
8. O ile będzie to wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi zdobywcom nagród pieniężnych 

zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane  
z winy Zawodnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu Zawodników 
na Bieg. 

2. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowych miejsc  
dla zaproszonych gości. 

3. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Podpis Zawodnika  
na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz 
oznacza ich pełną akceptację. 

4. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie jego danych 
osobowych w postaci imienia i nazwiska. 

5. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 
poszczególnych Zawodników , przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach 
promujących Bieg  i wydarzenia mu towarzyszące, w szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, 
materiałach graficznych. Zawodnikowi oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w 
szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 

6.  Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie Zawodnikom na trasie Biegu od momentu startu do 
zamknięcia trasy Biegu określonej limitem czasowym. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub 
kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego Biegu. 

7. Decyzje podjęte przez koordynatora medycznego Biegu lub przez obsługę medyczną co do udziału 
Zawodnika w Biegu są wiążące wobec Zawodnika. Niezastosowanie się przez Zawodnika do zaleceń 
koordynatora medycznego Biegu lub obsługi medycznej powoduje jego dyskwalifikację. 

8.  Protesty dotyczące wyników przyjmowane są drogą e-mailową na adres: info@biegwesterplatte.pl, do 
dnia 16 września 2019 r., godziny 15

00
. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin.  

9.  Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane. 
10.  Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 21 września 2019 r. do godziny 

15
00

.  
11.  Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Zawodnika z przestrzegania jego warunków. 
12. Data Biegu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych lub 

innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Zawodników 

Biegu. 

13.  Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób 
i służb porządkowych Organizatora zabezpieczających trasę Biegu. 

14.  W razie problemów, wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: info@biegwesterplatte.pl 
 

 
 
 
  

mailto:info@biegwesterplatte.pl
mailto:info@biegwesterplatte.pl
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Załącznik Nr 1 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego: ……………………………………………………………………………… 

                                                                                                                     ( imię i nazwisko dziecka / podopiecznego ) 

W imprezie 57. Bieg Westerplatte, która odbędzie się w dniu 14.09.2019 r. w Gdańsku (zwaną dalej Imprezą), 

organizowanej przez Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w (80-221) Gdańsku, ul. Traugutta 29 (zwanym dalej GOS )  

Oświadczam, że: 

- znany mi jest cel, charakter, program i Regulamin Imprezy,  

- u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub 

uniemożliwić jego udział w Biegu.  

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 

złożone dnia ……………………………………………w ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego) 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych: 

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych w postaci: 
a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz 

numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie. 
b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, 

internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy, 
c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Imprezy. 

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że: 
a. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.  
b.  Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie 

jest uzasadnione celem organizacji Imprezy. 
c. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy. 
d. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym 
ze współorganizacją Imprezy. 

e. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących 
siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

f. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są 
przetwarzane. 

g. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 
Imprezie. 

h. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

i. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich 
danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

j. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 

złożone dnia ……………………………………………w ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego) 

………………………………………………………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisany ……………………………….. (imię i nazwisko), zamieszkały ……………………………………………………………. 
(adres), legitymujący się dowodem osobistym seria i numer ………………………………………., niniejszym oświadczam,  
że zapoznałem się z regulaminem 57. Biegu Westerplatte (dalej jako Bieg) i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania.  
 
Ponadto oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Biegu i startuję w nim na własną odpowiedzialność. 
 
W Biegu wystartuję osobiście, w odebranym w pakiecie od Organizatora numerze startowym. W przypadku 

zagubienia pakietu mam obowiązek zgłoszenia tego przed Biegiem w Biurze Biegu, gdyż w przypadku 

uczestnictwa w Biegu osoby nieuprawnionej z moim numerem startowym, zobowiązuję się do pokrycia 

wszystkich  kosztów związanych z wyłączenia OC Organizatora bezzwłocznie i bez ograniczenia. 

Jednocześnie wyrażam nieodwołaną zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku lub wypowiedzi 
przez GOS w celach promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Biegu oraz 
wydarzeniami mu towarzyszącymi, w szczególności w prasie, radio, telewizji, Internecie, materiałach 
graficznych.  
 
Oświadczenie dotyczące danych osobowych: 

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych w postaci: 
a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz 

numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie. 
b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, 

internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy, 
c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Imprezy. 

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że: 
a. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator.  
b.  Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie 

jest uzasadnione celem organizacji Imprezy. 
c. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy. 
d. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym 
ze współorganizacją Imprezy. 

e. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących 
siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

f. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są 
przetwarzane. 

g. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 
Imprezie. 

h. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

i. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich 
danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

j. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
Ponadto wyrażam zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie moich danych 
osobowych w postaci imienia i nazwiska. 
 

…………………………………………. 
czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 

 
UPOWAŻNIENIE 

 
Ja, niżej podpisana/y………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym numer............................................................................ 
 
upoważniam  
 
Panią/Pana...................................................................................................................................... 
 
 
legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym seria i numer....................................................... 
 
do odebrania mojego pakietu startowego. 
 
 
Upoważniający: 
 
 
….…………………………………….....................         …………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko        czytelny podpis 


