
Regulamin biegu  

„Z BIEGIEM DRWĘCY – IV LUBICKI BIEG DLA WOŚP”  

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem biegu „Z BIEGIEM DRWĘCY – IV LUBICKI BIEG DLA WOŚP” (zwanym dalej „Biegiem 

WOŚP” lub „Biegiem”) jest Lubicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Szkoła Podstawowa 

im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym, ul. Szkolna 7, 87-162 Lubicz Dolny).  

2. Partnerem produkcyjnym Biegu jest Gmina Lubicz z siedzibą w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21, 

87–162 Lubicz Dolny. 

II. CEL 

1. Zbiórka pieniędzy odbywa się w ramach 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Cel Finału:  Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych! 

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

3. Popularyzacja wiedzy zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

4. Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2023 r. ulicami Lubicza Dolnego. 

2. Oficjalne otwarcie Biegu odbędzie się o godzinie 10.00. 

3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na parkingu przy Urzędzie Gminy w Lubiczu Dolnym. 

4. Szczegółowe trasy biegów znajdują się na profilu Facebook organizatora 31 Finału WOŚP -  

Sztab WOŚP Lubicz – oraz w aktualnościach (informacja o 31 Finale WOŚP) na stronie www.lubicz.pl  

5. Długości tras: 

• bieg A1 (bieg w kategorii „junior młodszy”) – dystans ok. 1 km (jedno okrążenie ulicami 

Niezapominajki, Tulipanową, Liliową, Różaną); limit wieku – do 11 lat;  

Start do biegu – ok. godz. 10:00 

• bieg A2 (bieg w kategorii „junior starszy”) – dystans ok. 2 km (dwa okrążenia ulicami 

Niezapominajki, Tulipanową, Liliową, Różaną); limit wieku – od 12 do15 lat; 

Start do biegu – ok. godz. 10:30 

• bieg B (bieg w kategorii „open”) – dystans ok. 5 km (ulicami Niezapominajki, Narcyzową, 

Dworcową, Antoniewo, Małgorzatowo) – limit wieku – bez ograniczeń; 

Start do biegu – ok. godz. 11:00 

UWAGA! Mając na uwadze sprawne przeprowadzenie zawodów prosimy wszystkich uczestników 

poszczególnych biegów o wcześniejsze pojawienie się na miejscu startu (co najmniej 5 minut przed 

wyznaczoną godziną). 

6. W biegach A1 oraz A2 zwycięzcy będą klasyfikowani wspólnie. W biegu B klasyfikacja będzie się 

odbywała z podziałem na dwie kategorie: kobiety i mężczyźni. 

7. Trasa Biegu będzie oznakowana i zabezpieczona przez organizatorów i służby porządkowe, oraz 

wolontariuszy Lubickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca startu, mety oraz godziny Biegu. 

 

http://www.lubicz.pl/


IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W Biegu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie III ust. 

5. 

2. Każdy uczestnik Biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu albo dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu. 

4. Oświadczenie lub zaświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać złożone 

przy okazji weryfikacji o której mowa w ust. 2.  

5. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim, powinno 

być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Wzór oświadczenia jest do pobrania 

na profilu Facebook organizatora 31 Finału WOŚP. 

6. Wszyscy uczestnicy Biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane:  

a) poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem 

https://forms.gle/nq2VUA7GHSCnz9rZ6,  

umieszczonym w „Wydarzeniu” na FB (Z BIEGIEM DRWĘCY – IV LUBICKI BIEG DLA WOŚP) oraz 

w aktualnościach (informacja o 31 Finale WOŚP) na stronie www.lubicz.pl, 

b) bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu Biegu. 

2. Za poprawne i kompletne zgłoszenie do Biegu uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych 

czynności:  

a) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1, lub 

bezpośrednie zgłoszenie uczestnictwa w biegu w Biurze Zawodów;  

b) uregulowanie opłaty startowej za pomocą eSkarbonki 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/n1xfbk  

lub bezpośrednio w Biurze Zawodów (gotówką lub kartą płatniczą) w dniu Biegu. 

UWAGA! Dokonując wpłaty za pomocą eSkarbonki, w celu szybkiej identyfikacji wpłacającego, 

należy po wpisaniu imienia i nazwiska (takiego jak w formularzu zgłoszeniowym) dodać na jego 

końcu „#B” ( Imię Nazwisko #B ) 

Przykład:  Anna Kowalska #B,  Krzysztof Nowak #B,  itp.) 

Podczas dokonywania wpłaty za pomocą eSkarbonki należy również podać swój adres e-mail (taki 

jak podany w formularzu rejestracyjnym) a potwierdzający e-mail, który przyjdzie na skrzynkę 

pocztową wpłacającego, przesłać na adres biura Biegu:  

biegwosp@lubicz.pl   

c) złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu lub 

analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów, zgodnie z procedurą opisaną w 

pkt IV.3.  
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3. Opłata startowa z tytułu uczestnictwa w biegu wynosi:  

a. minimum 20 PLN (biegi A1 i A2) 

b. minimum 30 PLN (bieg B)  

i będzie w całości przekazana na konto 31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na 

innego uczestnika.  

5. Dla uczestników, którzy dokonają poprawnego zgłoszenia przewidziano pakiety startowe (numer 

startowy, komin na szyję, pamiątkowy medal na mecie).  

**UWAGA** - ilość pakietów startowych ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  W pierwszej 

kolejności brane pod uwagę będą wpłaty dokonane za pomocą eSkarbonki. 

6. Rejestracja, wpisowe i odbiór pakietów startowych w dniu biegu, w Biurze Zawodów. 

VI. BIURO ZAWODÓW  

Weryfikacja uczestników, złożenie oświadczeń (zaświadczeń) o braku przeciwskazań do biegu, odbiór 

pakietów startowych: 

Biuro Zawodów, Urząd Gminy Lubicz (ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny (wejście od strony parkingu)  

Otwarcie Biura - 28 stycznia 2023 (sobota), godzina 9:00 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Lubicz z siedzibą w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 

21, 87–162 Lubicz Dolny. Z administratorem można się skontaktować: tradycyjną pocztą pod adresem: 

Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej dostępnej na stronie: https://epuap.gov.pl, telefonicznie pod nr 56 621 21 00 

lub wysyłając korespondencję e-mail na adres: info@lubicz.pl. 

2. Współadministratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz oraz Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. 

Toruńska 21, 87-162 Lubicz. Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania 

zadań własnych administratora oraz zadań zleconych, wynikających z przepisów prawa lub na 

podstawie zawartych umów i porozumień. Celem współadministrowania jest zastosowanie wspólnych 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień 

dotyczących zasad współadministrowania można zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy. 

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 

przetwarzaniem należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Urząd Gminy 

Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz lub wysyłając korespondencję e-mail na adres: iod@lubicz.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z organizacją biegu „Z BIEGIEM 

DRWĘCY – IV LUBICKI BIEG DLA WOŚP”, publikacją informacji o zwycięzcach na stronie internetowej 

Gminy Lubicz oraz w mediach, a także w celach dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania 

informacji o działaniach podejmowanych przez Gminę Lubicz na rzecz społeczności gminnej. 

5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, roku urodzenia, 

adresu poczty e-mail, numeru telefonu, płci oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

Biegu.  

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, udzielona w formie 

wyraźnego działania, jakim jest świadome, dobrowolne, jednoznaczne dokonanie zgłoszenia udziału w 

Biegu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w odniesieniu szczególnej kategorii danych 

osobowych).  
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7. Z związku z planowaną foto- i videorelacją z wydarzenia Administrator będzie również przetwarzał 

wizerunek uczestników, który może być utrwalony i rozpowszechniony w formie zapisu graficznego 

(zdjęcie) lub filmowego w Internecie na stronach Gminy, w mediach społecznościowych (fanpage 

Facebook) oraz w publikacjach prasowych (Goniec gminny). 

8. W przypadku publikacji zdjęć i filmów, które będą przedstawiały ogół uczestników, np. grupę ludzi, 

tłum, stanowiących jedynie szczegół całości wydarzenia, podstawą prawną przetwarzania wizerunku 

będzie wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym w celu promocji gminy jako 

wspólnoty samorządowej w zw. z art. 7 ust. 1 o samorządzie gminnym oraz art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a w 

przypadku publikacji wizerunku w Gońcu gminnym – w związku z ustawą dnia 26 stycznia 1984 r. – 

Prawo prasowe. 

9. W pozostałych sytuacjach podstawą prawną przetwarzania wizerunku jest zgoda Uczestnika na 

nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielona w formie 

wyraźnego działania jakim jest świadome, dobrowolne, jednoznaczne pozowanie do zdjęcia / filmu lub  

w formie pisemnego oświadczenia osoby, której wizerunek dotyczy (w przypadku, gdy zdjęcie nie jest 

pozowane). 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania będzie skutkowała 

barkiem możliwości udziału w Biegu.  

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługuje: prawo żądania dostępu do 

swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania i uzupełnienia, prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych w RODO), prawo żądania przenoszenia 

danych, prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wycofania zgody, 

przy czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej 

wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), jeżeli osoba uzna, że narusza przepisy RODO. Aby skorzystać z powyższych praw, należy 

skontaktować się bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych. 

12. Dane osobowe Administrator będzie przetwarzał przez okres organizacji Biegu oraz okres niezbędny do 

przydatności danych na cele promocyjne i informacyjne. Następie dane osobowe Administrator będzie 

przechowywał przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

państwowych. 

13. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Odbiorcami danych będą zaufane podmioty współpracujące z Administratorem, w tym Organizator 

Biegu oraz dostawcy usług w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, np. firmy 

świadczące usługi serwisu, rozwoju i utrzymania systemów IT.  Z wizerunkiem oraz imieniem, 

nazwiskiem w przypadku zwycięzców (miejsca I-III) mogą zapoznać się wszystkie osoby, które odwiedzą 

informacyjne strony www. Gminy Lubicz, profile społecznościowe prowadzone przez Gminę (fanpage 

Facebook) oraz czytelnicy gminnego Gońca.  

14. Co do zasady nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Informujemy jednak, że w związku z foto- i videorelacją z wydarzenia w serwisach społecznościowych 

(fanpage Facebook) może dojść do transferu niektórych danych poza EOG, na zasadach wskazanych  

w Polityce prywatności tego serwisu. 

 

 

 

 



VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszystkich uczestników biegu „Z BIEGIEM DRWĘCY – IV LUBICKI BIEG DLA WOŚP” obowiązuje 

niniejszy regulamin.  

2. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków 

podnoszących wydolność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom 

zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem 

wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator 

zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.  

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości 

klatki piersiowej.   

4. Organizator zapewnia miejsce do przebrania się bez natrysków.  

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki oraz zgubione w trakcie imprezy.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  

7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.  

 


