
REGULAMIN

   Data zawodów:  

08 sierpnia 2021 r.

Godzina startu:

godz. 10.00

   Dekoracja zwycięzców:  

godz. 12.00

   Miejsce zawodów i biuro zawodów:  

Huta Złomy – Gmina Narol – województwo podkarpackie

Biuro zawodów czynne w dniu zawodów od godz. 9.00 do 18.00

   Organizator  zy   zawodów:  

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu

Urząd Miasta i Gminy Narol

Współorganizatorzy i partnerzy zawodów:

Nadleśnictwo Narol
Gmina Narol

   Cel zawodów:  

• popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

• propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

• promocja bunkrów i umocnień Linii Mołotowa w Gminie Narol

• promocja Gminy Narol

• promocja Roztocza

Trasa:

Dystans: ok. 10 km.

Trasa nie posiada atestu PZLA. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu.

Podłoże mieszane: asfalt, drogi leśne, szutr (nawierzchnia „miękka” ok. 90 %).

Z uwagi na nawierzchnię udział osób niepełnosprawnych na wózkach nie jest możliwy.



Klasyfikacje i nagrody:

Organizator zapewnia statuetki dla pierwszych 3 miejsc w kategoriach:

• Klasyfikacja Open dla trzech najszybszych uczestniczek biegu,

• Klasyfikacje wiekowe w kategoriach:

K1 – kobiety 16 – 29 lat

K2 – kobiety 30 – 39 lat

K3 – kobiety 40 – 49 lat

K4 – kobiety 50 – 60 lat

K5 – kobiety 60 +

• Klasyfikacja Open dla trzech najszybszych uczestników biegu,

• Klasyfikacje wiekowe w kategoriach:

M1 – mężczyźni 16 – 29 lat

M2 – mężczyźni 30 – 39 lat

M3 – mężczyźni 40 – 49 lat

M4 – mężczyźni 50 – 60 lat

M5 – mężczyźni 60 +

Dodatkowo Organizator przekaże statuetki dla pierwszych miejsc w kategoriach:

• Najszybsza mieszkanka Gminy Narol

• Najstarsza mieszkanka Gminy Narol

• Najszybszy mieszkaniec Gminy Narol

• Najstarszy mieszkaniec Gminy Narol

• Najstarszy uczestnik Biegu po Wielkim Dziale

• Najstarsza uczestniczka Biegu po Wielkim Dziale

• Najszybsza drużyna (drużyna liczy od trzech osób  niezależnie od płci)

    

   

Zwycięzcy w kategoriach OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych, nagrody nie dublują się.

Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

Pomiar czasu i limity czasowe:

Pomiar czasu elektroniczny (chip), który jest zwrotny na mecie.

Limit czasu na pokonanie trasy to 2 godziny.



   Rejestracja uczestników i opłata startowa:  

Zgłoszenia i opłaty są możliwe tylko poprzez stronę www.timekeeper  .  pl   do godz. 24.00 dnia 16.07.2021 r.
Do dnia 16.07.2021 r. opłata startowa wynosi 40 zł.

W dniu zawodów opłata startowa wynosi 60 zł.

O wysokości opłaty startowej decyduje data wpłaty lub wykonania przelewu, a nie data zapisu na bieg.

W przypadku zapisu i opłaty w dniu zawodów Organizator nie zapewnia pamiątkowego medalu,

w tym przypadku medal zostanie dosłany na adres zawodnika po biegu. Limit uczestników - 200 osób. 

Limit uczestników może ulec zmianie( zwiększeniu lub zmniejszeniu), w zależności od sytuacji 

epidemicznej. W przypadku zmniejszenia ilości uczestników decyduje data zapisu.

Zamknięcie listy startowej w dniu 08.08.2021 r. o godz. 9.00.

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach w dniu zawodów organizator nie dokonuje zwrotu 

opłaty startowej. W dniu zawodów nie ma również możliwości przenoszenia opłaty startowej na 

innego zawodnika.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zamknięcia  listy  startowej  po  osiągnięciu  200 zapisanych
i opłaconych uczestników, o czym poinformuje na stronie wydarzenia FB oraz na www  .  timekeeper.pl  

Uczestnictwo:

Do Biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które:

• opłacą opłatę startową,

• do dnia zawodów ukończą 16 rok życia,

• złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w Biegu oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.

- w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna 

prawnego.

• złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie dotyczące reżimu sanitarnego związanego z obecną 

sytuacja epidemiczną.

• Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego tj. zachowania  

bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m względem siebie, dezynfekcji rąk oraz nakładania maseczki w 

trakcie przebywania w biurze zawodów.

• Zawodnicy  startują  w  Biegu  na  własną  odpowiedzialność.  Organizator  informuje,

że  trasa  biegu  jest  wymagająca,  z  wieloma  podbiegami  i  zbiegami  o  różnym  kącie  nachylenia

powierzchni,  częściowo  odbywa  się  w  terenie  otwartym,  nasłonecznionym.  Przekazanie

Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia oraz dokonanie opłaty startowej

oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem



w Biegu po Wielkim Dziale, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów

fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował

się podjąć to ryzyko.

• Uczestnicy  Biegu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  zasad  „fair  play”  oraz  bezwzględnego

wykonywania  poleceń  służb  odpowiedzialnych  za  kierowanie  ruchem,  w  tym  Policji,  OSP,

a także służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora i Współorganizatorów pod rygorem

dyskwalifikacji.

Niedopuszczalne jest skracanie zakrętów, trasy i wybieganie poza trasę za co grozi dyskwalifikacja.

W przypadku upłynięcia regulaminowego czasu na ukończenie biegu, uczestnicy zobowiązani są do 

zejścia z trasy biegu a następnie przejścia na pobocze (zgodnie z przepisami ruchu drogowego) pod 

rygorem dyskwalifikacji. Niedostosowanie się spowoduje zagrożenie dla życia i zdrowia uczestnika biegu

oraz opóźni przywracanie stałej organizacji ruchu.

• Wszelkie protesty związane z Biegiem należy przedstawić w Biurze zawodów po wpłaceniu wadium 

200 zł. do godz. 14.30 w dniu biegu. W przypadku uznania protestu wadium będzie zwrócone.

5. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą dopuszczone do 

Biegu.

6. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się

z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych

i wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie 

Organizatorów oraz w mediach i materiałach promocyjnych Organizatorów.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu.

Brak numeru startowego lub jego zasłanianie w części lub całości podczas biegu jest niedozwolone i 

będzie skutkowało dyskwalifikacją. Zawodnicy bez numeru startowego będą usuwani z trasy biegu przez

sędziów lub organizatorów.

Chip podlega zwrotowi na mecie.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do

celów związanych z realizacją zawodów.

Organizator zapewnia 1 punkt z wodą na trasie biegu.

Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy (podczas rejestracji) oraz pamiątkowy medal (na mecie) - 

za okazaniem numeru startowego.



Organizator przewiduje również nagrody dodatkowe.

Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.

Organizator:

Organizator zapewnia krystalicznie czyste powietrze i świetną zabawę.

Organizator zapewnia toalety, depozyt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie

pozostawione bez opieki podczas Biegu.

Organizator nie zapewnia pryszniców.

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na czas trwania biegu.

Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub

uczestnictwem w biegu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 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 („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Narolu.                            
Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować: osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w
Narolu, listownie na adres: ul. Warszawska 27, 37-610 Narol, za pośrednictwem poczty e – mail na adres: 
gok@narol.pl.

Z kim możecie się Państwo kontaktować
Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować: listownie, na adres: ul. Warszawska 27, 37-610 Narol, za pośrednictwem poczty e – mail, 
na adres: gok@narol.pl.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest udział Pani/Pana (lub Pani/Pana dziecka)
w biegu przełajowym „Bieg po Wielkim Dziale”, który organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w
Narolu, z siedzibą przy ul. Warszawska 27, 37-610 Narol.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na udział
w biegu przełajowym, która może być odwołana w każdym czasie.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
• osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, np. pracownicy,



• podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych 
osobowych np. Sądy, Prokuratura, Policja a także inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji 
zadań publicznych,
• podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni administratorzy 

danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi 
informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi 
doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące 
działalność płatniczą np. banki, firma TimeKeeper. 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie
obowiązującego prawa z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,

Jakie przysługują Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny
z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie wiązać się
z brakiem możliwości udziału w w/w biegu przełajowym „Bieg po Wielkim Dziale”. 

Czy Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tzn. decyzje wywołujące 
wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające, nie będą oparte wyłącznie
na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną 
decyzją.  

    Jednocześnie Administratorem Państwa danych osobowych jest: ,

 1.Administratorem  Danych  Osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Narol  jest
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Narol.  Z  Administratorem  Danych  Osobowych  można  się  kontaktować:
osobiście  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Narol  w  godzinach  pracy  urzędu,  listownie  przesyłając
korespondencję na adres: ul. Rynek 1, 37-610 Narol, telefonicznie pod nr telefonu 16 63 17 086 lub 16 63
17 090, za pośrednictwem poczty e – mail przesyłając informację na adres:  burmistrz@narol.pl lub za
pośrednictwem skrytki ePUAP: /0b8f1lax9s/SkrytkaESP

2. Administrator  Danych  Osobowych  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się
kontaktować:  listownie,  przesyłając  korespondencję  na  adres:  ul.  Rynek  1,  37-610  Narol,  lub  za
pośrednictwem poczty e – mail kierując informacje na adres: iod@narol.pl

3. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” oraz na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, określonych w art.  21 § 1 pkt 2 i  § 5, art.  207 § 1 ustawy z dnia 29
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sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i  opłatach lokalnych, ustawy z dnia 30 października 2020 r. o podatku
leśnym, w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, polegającego na zgodnym z
prawem  prowadzeniu  postępowania  i  wydaniu  decyzji  w  sprawie  wymiaru  zobowiązania  pieniężnego
(podatkowego).

4. Odbiorcami  Pani  /  Pana  danych  osobowych mogą  być  podmioty  uprawnione,  na  podstawie
obowiązujących  przepisów  prawa.  Podmiotami  takimi  mogą  być  np.:  podmioty  świadczące  usługi
informatyczne lub hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną lub inne podmioty świadczące usługi
doradcze, audytowe oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską. 

5. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres określony  właściwymi  przepisami  powszechnie
obowiązującego prawa, z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów, określonych w
ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym            i archiwach oraz Rozporządzeniu
Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Przysługuje Pani / Panu  prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo  do  usunięcia  danych  („prawo  do  bycia  zapomnianym”),  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania
danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  przenoszenia  danych  -  z  zastrzeżeniem  odrębnych
przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej.
Przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani /
Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem
nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.  

7.  Podanie  przez  Pana /  Panią danych osobowych jest  obowiązkowe,  gdyż  przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa, który został określony w punkcie 3 niniejszej informacji.

8. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie
będą podlegały profilowaniu, tzn. decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób
na  nią  istotnie  wpływające,  nie  będą  oparte  wyłącznie  na  automatycznym  przetwarzaniu  danych
osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

                                              

Postanowienia końcowe

Regulamin biegów jest dostępny na stronie www.timekeeper.pl i stronie wydarzenia FB.

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku

z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Kontakt z Organizatorem:

Barbara Waniurska

b  waniurska@narol.pl  

anowicka@narol.pl
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tel. 532 011 622


