
REGULAMIN „II WŁODAWSKIEGO BIEGU WOŚP” 

I. Organizator
1. Organizatorem II WŁODAWSKIEGO BIEGU WOŚP jest:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie, ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa
Współorganizatorzy:
Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński
Włodawski Dom Kultury
Stowarzyszenie "Włodawa Biega"

II. Cel biegu: 
- 27. Finału WOŚP 
POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE
Zbieramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

- Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

III. Termin i miejsce 
1. Bieg odbędzie się 13 stycznia 2019 roku godz. 12.00
2. Start i meta zlokalizowane będą na ul. Czerwonego Krzyża (Deptak) 
4. Długość trasy: 3,5 km. 
5. Trasa będzie oznaczona tabliczkami z napisem "trasa biegu" oraz zabezpieczona przez  służby mundurowe. 
6. Szczegółowa trasa biegu: 2 okrążenia
Start - Deptak ul. Czerwonego Krzyża – ul. Sanguszki – ul. Żeromskiego – ul. Mielczarskiego – Al. Jana Pawła II – 
ul. Partyzantów – META  - Deptak ul. Czerwonego Krzyża

IV. Zasady uczestnictwa 
1. W II WŁODAWSKIM BIEGU WOŚP mogą wziąć udział osoby, które do dnia biegu, tj. 13.01.2019 ukończyły 
16 rok życia. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej jest wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna 
prawnego. 
2. Każdy uczestnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. 
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, powinno być podpisane 
także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. 
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na 
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 
5. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu. 
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora i Współorganizatorów.
7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 

V. Biuro zawodów, zgłoszenia i opłata startowa 
1. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W BIEGU MOŻNA DOKONAĆ OSOBIŚCIE W RECEPCJI OŚRODKA 
MOSIR, MEILOWO: WWW.MOSIR.WLODAWA.EU LUB TELEFONICZNIE (082) 5722-584 DO DNIA 
31.12.2018 R.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu biegu w biurze zawodów na ul. Czerwonego Krzyża (Deptak)
od godz. 10.30. Uczestnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych. 
3. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostanie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
4. OPŁATA STARTOWA ZA UDZIAŁ W BIEGU JEST CAŁKOWICIE DOBROWOLNA. BĘDZIE MOŻNA JA 
UIŚCIĆ W BIURZE ZAWODÓW – NA KAŻDYM ZE STANOWISK ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE TZW. PUSZKA 
BIEGACZA. DOCHÓD Z BIEGU BĘDZIE W CAŁOŚCI PRZEZNACZONY NA CEL 27. FINAŁU WOŚP - DLA 
DZIECI MAŁYCH I BEZ FOCHA - NA ZAKUP SPRZĘTU DLA SPECJALISTYCZNYCH SZPITALI 
DZIECIĘCYCH.
5. Każdy uczestnik, który dokona zgłoszenia do dnia 31.12.2018 r. otrzyma pakiet startowy, osobom zgłoszonym po 
wskanym terminie nie gwaratujemy pakietu startowego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).



Przetwarzanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy 
miejscowości i nazwy klubu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego 
regulaminu.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
DROGOWEGO: 
1.  II WŁODAWSKI BIEG WOŚP odbywać się będzie skrajem prawej strony jezdni przy ograniczonym ruchu 
ulicznym. 
2. Uczestnicy biegu muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 
3. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do:
- poruszania się prawą stroną jezdni bez przekraczania osi jezdni
- biec wyznaczoną trasą z przestrzeganiem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
- w przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i 
oczekiwania na pomoc medyczną 
- uczestnik Biegu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz obowiązkowo podporządkowania się decyzjom 
organizatorów Biegu, służby porządkowej oraz poleceniom funkcjonariuszy służbu mundurowych
- każdy uczestnik zobowiązany jest do informowania osób funkcyjnych o nieprawidłowościach i zagrożeniach 
szczególnie dotyczących życia i zdrowia uczestników 
- w przypadku wycofania się z uczestnictwa w Biegu należy zejść na pobocze lub chodnik i ten fakt zgłosić służbom 
porządkowym
- na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, napojów alkoholowych 
- uczestnikom biegu zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających i 
nielegalnych substancji. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas 
biegu pod groźbą wykluczenia z biegu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator 
zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia
- nieprzestrzeganie Regulaminu i niniejszych zasad powoduje natychmiastowe wykluczenie z Biegu 
- każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa stawiającego sobie rywalizację zgodną z duchem fair play
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszystkich uczestników II Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i 
filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-
telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 
3. Organizator zapewnia opiekę przedmedyczną. 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
6. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor MOSiR Włodawa
    Teresa Zaleńska – Sak



Załącznik nr 1 do
Regulaminu II Wlodawskiego Biegu WOŚP

KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

MOSiR Włodawa

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie, ul. Szkolna 4, 
22-200 Włodawa (NIP: 565 150 41 58). 
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem mosir.wlodawa@gmail.com

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu:

1. wykonania umowy – czyli udziału w biegu:

• uczestnictwa w biegu
• publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
• przesyłanie informacji organizacyjnych o biegu
• obsługi zgłoszeń i korespondencji które są kierowane przez Uczestnika do organizatora biegu
• kontaktu z Uczestnikiem
• wykonania obowiązków prawnych ciążących na organizatorze

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w Biegu.

Dane osobowe przetwarzane przez MOSiR Włodawa i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
dla jakiego zostały zebrane.

Część danych Uczestnika (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym 
terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Dane osobowe uczestnika będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora 
w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na 
stronie internetowej biegu.

Uczestnik ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia 
oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich 
przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody Uczestnika– ma on prawo do jej 
cofnięcia w dowolnym momencie.

Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.


