
REGULAMIN Biegu  „Biegamy na PePecie w 50-lecie” 

I. CEL IMPREZY 

1.  Integracja zawodników (absolwentów, studentów, nauczycieli i sympatyków WPPT) w przeddzień 

uroczystości obchodów 50-lecia Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechnice Wrocławskiej. 

2.  Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 

 

II. ORGANIZATORZY 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, tel.: (+48) 71 3204243, e-mail: dziekan.wppt@pwr.edu.pl. 

 

III. TERMIN i MIEJSCE 

Bieg rozpocznie się 29.06.2018 r. (piątek) o godzinie 18:00. 

Start i meta: ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 (przed Gmachem Głównym PWr) 

 

IV. TRASA i DYSTANS 

1. Trasa: start przy bud. A-1, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Most Zwierzyniecki, wały, meta na linii startu. 

Trasa płaska asfaltowo-szutrowa. 

2. Dystans: 5 i 10 km. 

3. Na trasie biegu zawodnicy bezwzględnie muszą dostosować się do poleceń osób obsługujących bieg oraz 

służb porządkowych. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do 29 czerwca 2018r. ukończy 18 lat oraz dokona 

zgłoszenia internetowego.  

2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu Biegu. 

3. Przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub 

własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność. 

4. Wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych 

danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez 

organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Biegu. 

5. Poddanie się weryfikacji i odbiór pakietu startowego w dniu biegu w godz. 16.00-17.30  w Biurze Biegu (w 

miejscu startu i mety). 

 

VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA 

1. Zasady zgłoszenia  

1.1.  Od dnia 06 czerwca 2018r. ruszają zapisy w formie elektronicznej, poprzez formularz zgłoszeniowy na 

stronie internetowej http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4064.  

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4064


1.2.  Zgłoszenie udziału w Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem, 

zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku uczestników przez organizatorów Biegu (pkt X). 

1.3.  Opłata startowa wynosi 30 zł poprzez płatność online. 

 

VII. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I KLASYFIKACJA 

1.  Pomiar czasu brutto i ustalenie kolejności zawodników na mecie będą dokonywane systemem 

elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Numery startowe i chipy 

zabezpiecza organizator. 

2.  Wszelkie klasyfikacje sporządzane będą wg indywidualnego czasu netto zawodników liczonych od momentu 

przekroczenia linii startu do mety za wyjątkiem pierwszych pięćdziesięciu zawodników przekraczających linię 

mety, dla których czas będzie liczony od strzału startera. Zawodnicy zobligowani są do ustawiania się na starcie 

zgodnie ze swoimi możliwościami od najszybszych do najwolniejszych. 

3.  W oficjalnych wynikach podane zostaną czasy „netto”. 

4.  Organizator nie ustala limitu czasowego.  

5.  W Biegu prowadzone będą klasyfikacje na 5 i 10 km: 

5.1.  klasyfikacja kobiet i mężczyzn, 
5.2.  pracowników WPPT, 
5.3.  studentów WPPT, 
5.4.  doktorantów WPPT 
5.5. absolwentów WPPT 
 
      6. Organizator zastrzega możliwość zmian w klasyfikacji 
 
 
VIII. NAGRODY 

1.  Oficjalna dekoracja odbędzie się bezpośrednio po biegu o godz. 20.00 

2.  Za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji ogólnej, zwycięzcy otrzymają puchar Dziekana WPPT. 

3.  Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma okolicznościowy medal. 

4.  Po oficjalnej dekoracji zwycięzców organizator przewiduje  losowanie okolicznościowych nagród wśród 

osób, które ukończyły bieg. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Ustalony limit uczestników: 300 osób. Ze względów organizacyjnych organizator ma prawo podjąć decyzję 

o zmianie limitu. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych i terminu rozgrywania biegu ze względu na 

wystąpienie „siły wyższej”. 

3.  Organizator zapewnia: opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie). 

4.  Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy (koszulka okolicznościowa, numer startowy, który w czasie biegu 

musi być przypięty z przodu, medal na mecie). 

5.  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Biegu. 



X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO  

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław. Podanie danych osobowych oraz 
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich 
przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.  

2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz 
liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej 
kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju 
losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.  

3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie 
wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla 
organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.  

4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.  

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) 
RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi 
zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, 
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.  

6. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których 
każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.  

7. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich 
komunikatów związanych z organizacją biegu.  

8. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w 
wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora wydarzenia.  

9. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi 
osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych 
Organizatora.  

10. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności 
karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych 
administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.  

11. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:  

1. a) dostępu do danych,  
2. b) sprostowania danych,  
3. c) usunięcia danych,  
4. d) ograniczenia przetwarzania danych,  
5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału 
w Biegu. 

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE 
PRYWATNOŚCI – link 

 

http://pro-run.pl/polityka-prywatnosci/

