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BIEG DO ORŁA 2019 
o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni Piotra Głowniaka 

niedziela 23 czerwca 2019 r. 
 

Regulamin 

1. Cel 

Popularyzacja biegania i zdrowego stylu życia z okazji święta miasta  rocznicy bitwy 

pod Cedynią z roku 972. 

 

2. Organizatorzy 

 Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 

Start – 23.06.2019 r. (niedziela) godz. 10:00 spod polany pod Górą Czcibora, meta znajduje 

się u szczytu góry przy pomniku Orła na Górze Czcibora. 

3. Zbiórka uczestników: 

 Podpisanie oświadczeń i wydawanie numerów startowych od godz. 09:00 

u podnóża Góry Czcibora. 

 

4. Uczestnicy 

W biegu mogą uczestniczyć osoby które: 

 Ukończyły 6 rok życia. 

 Zapoznały się z regulaminem imprezy i nie mają przeciwskazań zdrowotnych. 

 Młodzież do 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

 

5. Trasa 

 Trasa rozpoczyna się obok drewnianych rzeźb u stóp Góry Czcibora, a kończy 

przy pomniku z tablicą pamiątkową u jej szczytu. Uczestnicy będą biec po 

terenach zielonych Góry Czcibora. 

 

6. Kategorie wiekowe 

 Grupa wiekowa od 6 do 10 roku życia. 

 Grupa wiekowa od 10 do 16 roku życia. 

 Grupa wiekowa od 16 roku życia wzwyż. 

Bieg dla wszystkich grup wiekowych jest koedukacyjny. 

7. Zgłoszenia: 

 Wydawane będą przez organizatora na godzinę przed rozpoczęciem biegu lub 

dostępne na stronach internetowych. Każdy z uczestników lub opiekun prawny  

uczestnika przed rozpoczęciem biegu winien podpisać się na zgłoszeniu 

załączonym do regulaminu. 
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8. Zasady bezpiecznego zachowania się podczas biegu 

Każdy uczestnik powinien: 

 Zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przed przystąpieniem do biegu. 

Zasady te będą przedstawione przez organizatora przed rozpoczęciem biegu. 

 Bezwzględnie dostosowane się do zaleceń osób odpowiedzialnych za organizację 

i zabezpieczenie biegu. 

 

9. Przetwarzanie danych osobowych 

 Dane osobowe uczestników biegu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

„f” 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) czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora w celu obsługi biegu, wręczenia nagród i wyczytania 

zwycięzców. 

10. Nagrody 

 Zdobycie miejsca I-III, puchary, dyplomy, medale. 

 

11. Pozostałe informacje: 

 Za wypadki powstałe z winy uczestników w czasie biegu oraz za rzeczy 

pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada. 

 Każdy uczestnik musi posiadać indywidualne ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 Kierownik biegu – Małgorzata Karwan 

Organizatorzy po biegu zapewniają napoje oraz poczęstunek 

Kontakt: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 

Plac Wolności 4 

74-520 Cedynia 

tel: 91-41-44-131 

email: sekretariat@ckcedynia.pl 

mailto:sekretariat@ckcedynia.pl
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Karta zgłoszenia zawodnika 
 
 

………………………….                                                                                                                                      ....................... 

Imię i Nazwisko                                                                                                                                                   numer startowy 

 

…………………………. 

Adres 

 

…………………………. 

Nr. Tel.  

 

…………………………. 

Data urodzenia 

 

 

 

Oświadczenie zawodnika biorącego udział w biegu – akceptacja 

regulaminu 
 

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje 

uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi 

warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą 

oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służ porządkowych oraz 

warunków regulaminu. Organizator(Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu), wszystkie osoby z nim 

współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią 

przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność Uczestnicy ponoszą 

osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dobór lub 

praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami. 

 

 

Czytelny podpis........................................  

 

 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub 

opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. 

Oświadczenie rodzica zawodnika biorącego udział w biegu – akceptacja regulaminu 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej 

..................................................., ur..................................... w imprezie biegowej. Oświadczam, 

że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie 

oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam 

formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 

 

data........................, czytelny podpis rodzica lub opiekuna - ......................................................... 
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Zgoda na przetwarzanie wizerunku 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż na: 
- nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego wizerunku  
 
............................……….…………………………………………………………………...….……………………….......................... 

(imię i nazwisko) 
 
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z wydarzenia o nazwie Bieg do Orła 2019, wg następujących 
sposobów rozpowszechniania: 

 
1) na internetowej stronie centrum kultury, gminy -   wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

2) w wydawnictwach i broszurach promocyjnych -   wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

Zgoda udzielona na  podstawie  art.  81  ust.  1  ustawy  z  dnia  4  lutego 1994  r.  o  prawie  autorskim  
i  prawach pokrewnych. 

……..…………………….…………..………….............. 
Data oraz imię i nazwisko 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka 
Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka oraz 
oświadczam, iż na: 
- nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka/dzieci*  
 
............................……….…………………………………………………………………...….……………………….......................... 

(imię i nazwisko dziecka/dzieci) 
 
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z wydarzenia o nazwie Bieg do Orła 2019, wg następujących 
sposobów rozpowszechniania: 

 
1) na internetowej stronie centrum kultury, gminy -   wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

2) w wydawnictwach i broszurach promocyjnych -   wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody 

Zgoda udzielona na  podstawie  art.  81  ust.  1  ustawy  z  dnia  4  lutego 1994  r.  o  prawie  autorskim  
i  prawach pokrewnych. 
 

……..…………………….…………..………….............. 
Data oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

*Niepotrzebne skreślić 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (artykuł 13 RODO) 
 

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 chcielibyśmy poinformować o 
przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało. 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu reprezentowana przez Dyrektora, z 
siedzibą w Cedyni, ul. plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 131, e-mail: sekretariat@ckcedynia.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 600 017 434, e-mail: info@michalniescioruk.pl 
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) w celu obsługi 
biegu, wręczenia nagród i wyczytania zwycięzców. 
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4. Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 
- inni uczestnicy biegu, osoby zainteresowane wydarzeniem Bieg do Orła  
- osoby korzystające ze strony internetowej cedynia.pl, ckcedynia.pl 
- osoby zainteresowane działaniami promocyjnymi COKiS; 
5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia biegu lub przez okres ewentualnych roszczeń, dane osobowe 
zwycięzców będą przechowywane przez okres minimum jednego roku.  
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora 
dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody spowoduje u administratora obowiązek 
nieumieszczania wizerunku dziecka wg podanych sposobów rozpowszechniania. 
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane. 
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 


