
 
REGULAMIN 

 

Niniejszy regulamin dalej „Regulamin” określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia i 

uczestniczenia w V Biegu Terenowym na dystansie 5000 metrów 

 

 

I. CEL: Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.  

II. ORGANIZATORZY:  

➢ Urząd Gminy Mała Wieś z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś 

➢ Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi z siedzibą przy ul. Warszawska 31, 

09-460 Mała Wieś, 

III. Przed przystąpieniem do Biegu Terenowego na 5000metrów, Uczestnik powinien 

zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Skorzystanie 

z usługi oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

IV. Biuro Biegu w dniu 8 września 2018 roku mieścić się będzie przy scenie od godziny 

11.00.  

V. TERMIN I MIEJSCE  

➢ Bieg odbędzie się w dniu 8 września 2018 roku.  

➢ Start: boisko szkolne, Meta: boisko szkolne 

➢ Rozpoczęcie biegu godzina 13.00 

➢ Długość trasy: ok. 5000 metrów.  

➢ Trasa będzie posiadała oznaczenia.  

VI. ORGANIZACJA  

➢ Punkt wydawania wody będzie znajdował się w połowie dystansu tj. 2500 metrów. 

➢ Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.  

➢ Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu pojazdów – prosimy zachować ostrożność. 

➢ Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym czasie (godzina ustalona zostanie 

przed startem) zobowiązani będą do przerwania biegu i dojechania do mety.  

VII. UCZESTNICTWO  

➢ W biegu terenowym na dystansie 5000 metrów prawo startu mają osoby, które 

ukończyły 18 lat.  

➢ W biegu mogą wziąć również udział osoby, które ukończyła lat 16- nie mniej jednak 

konieczna jest zgoda prawomocnego opiekuna, który zobowiązany jest podpisać kartę 

zgłoszeniową. 

➢ Wszyscy zawodnicy startujący w V Biegu Terenowym, muszą zostać zweryfikowani w 

biurze biegu 

➢ Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie wypełnionej karty 

startowej. Należy ją wypełnić i podpisać. 

➢ Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa oraz do 

wykluczenia Uczestnika lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działał sprzecznie z Regulaminem lub nie 

spełnia warunków do uczestnictwa  określonych w Regulaminie. 

➢ Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz jeżeli jest to 

konieczne ze względu na wiek Uczestnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego. 

Uczestnik dokonuje wskazanych czynności poprzez wypełnienie i podpisanie karty 

zgłoszeniowej. 

VIII. KLASYFIKACJE  



Podczas V Biegu Terenowego będzie prowadzona klasyfikacja generalna z podziałem 

na  kobiety i mężczyźni. Premiowane są pierwsze 3 miejsca w każdej z kategorii.  

IX. ZGŁOSZENIA  

➢ Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi 

tel. 570-604-310 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00, oraz w biurze 

zawodów w dniu startu od godziny 11:00 do 12.00.  

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

➢ Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu są Organizatorzy.  

➢ Celem przetwarzania danych jest realizacja V Biegu Terenowego na dystansie 5000m 

oraz promocja działalności Organizatorów.  

➢ Dane przetwarzane w związku z udziałem w Biegu, w szczególności wizerunek, mogą 

być udostępniane lokalnym mediom i prasie. 

➢ Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu 

prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

➢ Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Biegu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica 

lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe 

Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne z promocją Organizatora na ich stronie 

internetowej www.malawies.pl,  www.multiosada.pl, oraz  na Facebooku pod adresem:  

1.  https://web.facebook.com/profile.php?id=100008736855122,  

2. https://web.facebook.com/Gminne-Centrum-Kultury-MultiOsada-

767495836666656/notifications/  

3. https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Gminy-Ma%C5%82a-Wie%C5%9B-

687849104659746/  

➢ Uczestnikowi Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, 

przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat. W celu 

skorzystania ze swoich praw Uczestnik Konkursu powinien zgłosić się do Gminnego 

Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi. 

➢ Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Biegu może 

wnieść uwagi w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 

multiosada@gmial.com, gmina@malawies.pl,  lub pisemnie do Gminnego Centrum 

Kultury MultiOsada w Małej Wsi, ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś lub Urzędu 

Gminy w Małej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

➢ Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu. Z uwagi na duży 

wysiłek fizyczny, jakim jest pokonanie dystansu zalecamy przed startem odbycie 

stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.  

➢ Organizator nie odpowiada za ubrania uczestników pozostawione w strefie startu.  

➢ Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do 

koszulek na piersiach. Pod kara dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie 

numeru startowego w części lub w całości. 

➢ Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  www.multiosada.pl, 

www.malawies.pl  w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, 

przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

➢ Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W 

sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą 

powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

➢ Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana 

nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu. 
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