
REGULAMIN  
IMPREZY REKREACYJNEJ DLA DZIECI O NAZWIE  

„I BIEG KRECIKA” 
 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem „I Biegu Krecika” (dalej: Impreza, Bieg) jest Zagłębie Lubin S.A. w 

Lubinie, kod pocztowy 59-301, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 98, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000083600, NIP 692-20-63-609, o kapitale zakładowym w 

wysokości 161.724.000 zł (w całości wpłaconym) (dalej: Organizator). 

 

II. CELE BIEGU 

• Popularyzacja biegania wśród dzieci, jako element aktywności fizycznej; 

• Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia;  

• Popularyzacja wspólnego spędzania czasu i integracja rodzin poprzez sport. 

 

III. TERMIN, MIEJSCEI PROGRAM BIEGU 

• Bieg odbędzie się dnia 2 czerwca 2019 roku (niedziela) na terenach Akademii 

Piłkarskiej KGHM Zagłębie (boisko nr 6); 

• Godziny startów: 

11:00 – dzieci roczniki: 2016, 2015, 2014, 2013  - bieg na 173 m.; 

  11:30 – dzieci roczniki: 2012, 2011, 2010, 2009 – bieg na 346 m. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Prawo startu mają wyłącznie dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki: 2016, 2015, 

2014, 2013)oraz od 7 do 10 lat (2012, 2011, 2010, 2009), które nie mają 

przeciwwskazań zdrowotnych do biegania;  

• Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu z otrzymanym od 

Organizatora numerem startowym;  

• Obowiązuje limit uczestników – łącznie 300 dzieci (decyduje kolejność zgłoszeń);  

• Uczestników obowiązuje wpisowe (opłata startowa), które wynosi min. 10 zł;  



• W momencie weryfikacji (odbioru numeru startowego) obecność rodzica lub 

opiekuna prawnego jest obowiązkowa; 

• Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie dostarczenie do 

Organizatora podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na 

udział w Biegu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu);  

• W dniu Biegu w godz. od 9:00 do 11:00, na terenie Akademii Piłkarskiej KGHM 

Zagłębie będzie funkcjonowało biuro zawodów, gdzie będą wydawane numery 

startowe oraz zbierane będą zgody rodziców/ opiekunów prawnych; 

• Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za start dziecka w 

Biegu;  

• Po ukończonym biegu wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale; 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym zgubione 

lub pozostawione rzeczy, poniesione przez uczestników oraz ich opiekunów 

prawnych;  

• Organizator zapewnia szatnię (przebieralnię), bez możliwości pozostawienia w 

niej jakichkolwiek przedmiotów;  

• Dzieci biorące udział w biegach muszą posiadać strój sportowy. Obowiązuje 

również zakaz biegania w słuchawkach. Niedostosowanie się grozi 

dyskwalifikacją. 

 

V. ZGŁOSZENIA 

• Przyjmowanie zgłoszeń w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu) odbywa się za 

pośrednictwem e-maila: bieg.krecika@zaglebie.com. Termin składania zgłoszeń 

upływa 29 maja 2019 roku o godz. 14:00 ; 

• Do wypełnionego formularza należy dołączyć potwierdzenie przelewu 

bankowego, potwierdzające dokonanie wpisowego na kwotę nie mniejszą niż 10 

zł; 

• Wpłaty należy kierować na konto: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

Alior Bank S.A. 

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

Tytułem: 29696  Nieckarz Julia darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

mailto:bieg.krecika@zaglebie.com


• Całość wpłat stanowi darowiznę na pomoc i leczenie chorej Julii Nieckarz, która 

urodziła się z szeregiem wad wrodzonych kończyn dolnych o nazwie Fibular 

Hemimelia;  

• Dodatkowo podczas Biegu wolontariusze Fundacji, ze specjalnie oznaczonymi 

puszkami, będą prowadzili zbiórkę datków na ten cel;  

• Wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.  

 

VI. POZOSTAŁE USTALENIA 

• Zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

• Rodzice/opiekunowie Zawodnika przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu 

wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także 

szkód i strat o charakterze majątkowym. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza, że 

rodzice/opiekunowie zawodnika ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka 

wiążącego się z uczestnictwem w biegu – odpowiedzialność za start zawodnika i 

związane z tym wszelkie konsekwencje ponoszą rodzice/opiekunowie. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania 

zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega 

sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania (publikację) wizerunku dziecka 

bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów 

filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników 

biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na 

nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych 

(w tym social media), w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na 

potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością 

prowadzoną przez Organizatora. 

• Uczestnicy, przystępując do Biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez Organizatora do celów związanych bezpośrednio z Biegiem na 

zasadach przewidzianych w klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych 

osobowych zawartej w Załączniku nr 2 do Regulaminu.  

• Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w 

Biegu.  

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

   

Przetwarzanie danych osobowych uczestników I Biegu Krecika 

Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zagłębie Lubin S.A. z siedzibą w Lubinie (Organizator 

Biegu); 

2. Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dziecka/podopiecznego (dalej: Państwa dane) będą 

przetwarzane w celu w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Biegu, w celu identyfikacji 

uczestnika Biegu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – akceptacja regulaminu i zgłoszenie udziału w 

Biegu stanowi zawarcie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. 

przetwarzanie w prawnie uzasadnionym interesie, jak np. celem obrony roszczeń). W zakresie zgody 

na publikację wizerunku, dane Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 

RODO.  

3.     Uczestnikom Biegu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak 

również prawo do przeniesienia danych. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym 

czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych w przypadku przetwarzania 

danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także cofnięcia wyrażonej zgody 

na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział 

w biegu. Ponadto uczestnicy mają prawo w każdym czasie zażądać usunięcia danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w tym wizerunku) jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia start w biegu. 

5. Odbiorcami Państwa oraz Państwa dziecka danych osobowych będą te podmioty, którym mamy 

obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty 

świadczące na rzecz Zagłębie Lubin usługi takie jak np. informatyczne, doradcze, itp.  

6. Państwa oraz Państwa dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora, nie dłuższy niż 5 lat, w tym również mogą podlegać 

archiwizacji, w ramach dokumentacji działalności Zagłębie Lubin S.A. 

7. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie lub telefonicznie pod 

numerem 76 746 96 00 zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez adres 

e-mail: IOD@zaglebie.com; 

8. Jeżeli uczestnik uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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