
REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI
"SZLAKIEM PLUDERSKICH STAWÓW"

VII EDYCJA

I. ORGANIZATORZY

• Sołtys wsi Pludry pani Maria Hońca
• Stowarzyszenie rozwoju wsi Pludry i Pietraszów

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w niedzielę 19.06.2022 roku we wsi Pludry.
2. Rozpoczęcie biegu o godzinie 14:30.
3. W godzinach 13:30-14:20 będzie otwarte „Biuro zgłoszeń”, gdzie zawodnicy
będą mogli wypełnić niezbędny do wzięcia udziału w biegu formularz.
PROSIMY O PRZYBYCIE W PODANYCH WYŻEJ GODZINACH, UŁATWI NAM TO
ORGANIZACJĘ BIEGU!
4. Start i meta znajdują się na boisku sportowym w Pludrach.
5. Wstęp na teren boiska jest darmowy i wolny.

III. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU

1. Długość trasy wynosi:
• dla roczników 2015 i młodszych – Bieg Krasnala,
• dla roczników 2014 – 2010 – 500m.

2. Trasa biegu zostanie wyznaczona na terenie boiska sportowego w Pludrach.

IV. UCZESTNICTWO

1. Warunki udziału w Biegu :
a. W Biegu mogą udział wziąć dzieci do 12 lat (rocznik 2010 i młodsze)
b.  Za dziecko biorące udział w Biegu odpowiedzialność z pełną świadomością
niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i
życia  biorą rodzice lub opiekunowie prawni.  Dopuszcza się do uczestnictwa w
Biegu  wyłącznie  dzieci  posiadające  dobry  stan  zdrowia,  nieposiadające
przeciwwskazań  medycznych  do  uczestnictwa  w  zawodach.  Opiekunowie  są
zobowiązani do podpisania karty zgłoszeniowej oraz zgody na udział dziecka w
biegu, które będą dostępne do podpisania w dniu Biegu w Biurze zgłoszeń.
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WYMAGANA  JEST  OBECNOŚĆ  RODZICA  BĄDŹ  OPIEKUNA  PRAWNEGO
DZIECKA NA TERENIE BOISKA W TRAKCIE BIEGU!

c. Podpisując kartę zgłoszeniową i zgodę na udział w biegu rodzic wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w
środkach masowego przekazu i w formie drukowanej.
d.  Podpisując kartę zgłoszeniową i zgodę na udział w biegu rodzic wyraża zgodę
na  nieodpłatne  wykorzystanie  utrwalonego  w  formie  fotografii  lub  zapisu
wideo wizerunku dziecka. Rodzic udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji
na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
e. Warunkiem udziału w Biegu jest złożenie wszystkich wymaganych w karcie
zgłoszeniowej podpisów.

V. RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 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)  powszechnie  nazywanym  RODO,
informujemy że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest sołtys Pluder Maria
Hońca, zamieszkała na ulicy Leśnej 5, 46-375 Pludry, tel.: 668 418 960.

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych  skutkować  będzie  brakiem  możliwości  wzięcia  udziału  w
zawodach.

3) Dane  osobowe  zbierane  są  podczas  zapisów oraz  rejestracji  w  Biurze
zgłoszeń w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów oraz zapewnienia
bezpieczeństwa.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

• umieszczenia danych na kartach zgłoszeniowych przed Biegiem i  w
dniu Biegu,

• przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów
i ich wywieszenia po ukończeniu Biegu w Biurze Zgłoszeń lub w dniach
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następnych  po  dniu  Biegu  na  tablicy  ogłoszeniowej  na  ulicy
Robotniczej w Pludrach,

• umieszczenia  list  z  wynikami  poszczególnych  biegów  na  stronie
internetowej  www.pludry.pl  i
www.facebook.com/szlakiempluderskichstawow/,

• wyłonienia  zwycięzców  oraz  pozostałych  nagrodzonych
poszczególnych biegów, umieszczenia ich danych na dyplomach oraz
przedstawienia  ich  zebranej  publiczności  przy  wręczaniu  nagród  za
zwycięstwo lub inne wyróżnienie,

• udzielenia  informacji  oraz  weryfikacji  poprawności  zapisów  na
poszczególne biegi w Biurze Zgłoszeń.

5) W  związku  z  przetwarzaniem  danych,  dane  osobowe  mogą  być
udostępnione  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych
osobowych.

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być:

• osoby zbierające zapisy  na Bieg,  przygotowujące i  drukujące listy  z
wynikami  poszczególnych  kategorii  biegów  oraz  udostępniające
wyniki  na  stronach  www.pludry.pl  i
www.facebook.com/szlakiempluderskichstawow/,

• pozostali uczestnicy Biegu Szlakiem Pluderskich Stawów,

• publiczność zebrana na terenia, na którym odbywa się Bieg,

• użytkownicy  stron  internetowych www.pludry.pl  i
www.facebook.com/szlakiempluderskichstawow/,

7) Pani/Pana  dane  przetwarzane  są  na  podstawie  udzielonej  zgody.  Ma
Pani/Pan  prawo  do  sprostowania  swoich  danych  osobowych,  ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia
wyrażonej zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
do momentu wycofania zgody.

8) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na
mocy przepisów prawa.
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9) Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  w  czasie  określonym
przepisami prawa.

10) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Zgodnie  z  definicją  danych  osobowych  zawartych  w  RODO  wizerunek  jest
uznawany  za  dane  osobowe,  dlatego  też  podlega  ochronie  na  zasadach
zawartych w tym akcie.

VI. ZGŁOSZENIA

1.  Zgłoszenia  prowadzone  są  za  pomocą  formularza  zapisowego  na  stronie
www.pludry.pl w dniach 1 – 18 czerwca 2022 roku oraz poprzez wypełnienie
karty  zgłoszenia  w dniu  biegu.  Osoby niepełnoletnie  muszą  mieć  podpisaną
zgodę opiekuna na udział w biegu.

VII. NAGRODY

1.Zdobywcy miejsc 1-3 osobno w kategoriach chłopców i dziewcząt w biegu na
500m otrzymają puchar.
2.Wszystkie dzieci biorące udział w biegu na 500m otrzymają medale.
3.Wszystkie  dzieci  biorące  udział  w  biegu  krasnala  otrzymają  nagrody
pocieszenia

VIII. UCZESTNICY BIEGU OTRZYMUJĄ:

1. Numer startowy
2. Poczęstunek
3. Medal (500m)
4. Nagroda pocieszenia (Bieg Krasnala)

IX.PUNKT MEDYCZNY

1. Punkt medyczny będzie obsługiwany przez ratownika medycznego.
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X. WYNIKI BIEGU

1. Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi do godziny po zakończeniu
biegu.
2.  Organizator  po  zawodach  przedstawia  tylko  zwycięzców  biegu  w
poszczególnych kategoriach.
3.  Pełna  klasyfikacja  biegu  pojawi  się  w  ciągu  kilku  godzin  na  stronie
www.pludry.pl  oraz  na  fanpage'u  “Bieg  Szlakiem  Pluderskich  Stawów”  na
Facebooku.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy.
2.  Uczestnicy  mają  obowiązek przestrzegania porządku publicznego,  poleceń
służb  porządkowych  oraz  poszanowania  pozostałych  Uczestników  Biegu.
Organizatorzy  oraz  służby  porządkowe  mają  prawo  usunąć  z  terenu  Biegu
osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu
lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
3. Organizator nie zapewnia depozytu, przebieralni oraz przyszniców po biegu.
Za  zgubione  na  terenia  boiska  i  trasy  biegu  rzeczy  osobiste  zawodników
Organizator nie odpowiada.
4. Numery startowe, które Organizatorzy wydadzą przed startem, muszą być w
czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej.
5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując kartę zgłoszeń.
Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego
regulaminu.
6.  Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz  w ich
trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w
zależności od wieku oraz kondycji fizycznej uczestnika.
7. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

8.W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator! Tym samym zastrzega
sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

9. Osoby zapisujące się w kategorii Nordic Walking zobowiązane są posiadać
odpowiedni  sprzęt  (kijki).  W  przypadku  nie  posiadania  takowego  sprzętu
uczestnik Nordic Walking traktowany jest jako biegacz.
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XII. KONTAKT

Koordynatorzy Biegu :

Maria Hońca - tel.kom. 668 418 960

Elżbieta Psyk - tel.kom. 697 875 808

Mateusz Grytz - tel. kom. 730 754 231

Pytania można kierować na adres email: szlakiempluderskichstawow@o2.pl

6


