
Regulamin
„V Włodawskiego Biegu WOŚP”

I. Organizator
Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji,  22-200  Włodawa,  ul.  Szkolna  4  tel./fax  082/  5722  -  584,
www.mosir.wlodawa.eu (adres e-mail: mosir.wlodawa@gmail.com).

III. Współorganizatorzy i partnerzy
1. Sztab WOŚP Włodawa - Włodawski Dom Kultury.

IV. Cele
1. Zbieranie  środków  dla  zapewnienia  najwyższych  standardów  diagnostyki  i  leczenia  wzroku  u  dzieci

w ramach 30. Finału WOŚP.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

V. Termin i miejsce
1. Impreza  sportowo – rekreacyjna „V Włodawski  Bieg WOŚP”  odbędzie się w dniu 30 stycznia 2022 r.  

Start o godzinie 11.00.
2. Miejsce startu i mety - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 22-200 Włodawa, ul. Szkolna 4.
3. Długość trasy wynosi: Bieg – 1,5 km.
4. Szczegółowa trasa biegu: Bieg odbywa się na terenie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5 okrążeń wokół

obiektów sportowych.
5. Pomiar czasu nie będzie prowadzony.
6. Limit uczestników 50 osób.
7. Bieg  może  zostać  odwołany w  razie  wystąpienia  okoliczności  niemożliwych  do  przewidzenia  w dniu

publikacji  niniejszego  Regulaminu  lub  z  innych  ważnych  powodów  (np.  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych oraz wprowadzenia nowych obostrzeń
związanych z pandemią COVID).

VI. Limit czasu
1. Limit  czasu  na  pokonanie  trasy  wynosi  30  min.  Organizator  dopuszcza  możliwość  pokonania  trasy

marszem, truchtem, biegiem również Nordic walking .

VII. Warunki uczestnictwa
1. Organizator nie wprowadza limitu wiekowego.  Natomiast  dzieci  poniżej  16 roku życia muszą być pod

opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego (dalej jako:

„Formularz  Rejestracyjny”)  znajdującego  się  na  Stronach  Internetowych  Organizatora  lub  w  Biurze
Zawodów, akceptacja niniejszego Regulaminu i złożenie formularza w biurze zawodów w dniu 30 stycznia.

3. Formularz Rejestracyjny zawiera oświadczenie w związku z pandemią COVID.
4. Warunkiem  uczestnictwa  w  Biegu  jest  również  wyrażenie  zgody  na  utrwalanie  przez  Organizatora

przebiegu biegów dla celów dokumentacji imprezy lub dla celów reklamowo-promocyjnych. 
5. W przypadku rejestracji  osób niepełnoletnich  wymagane będzie  złożenie  oświadczenia  na Formularzu

Rejestracyjnym rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-
sportowych z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby
niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

6. Podczas  Biegu  wszyscy  Uczestnicy  muszą  mieć  numery  startowe  przypięte  z  przodu  do  koszulek
sportowych lub pasa biegowego.

7. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację Uczestnika.
8. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego

numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy biegu.
9. Zabrania  się  wnoszenia  na  trasę  Biegu  przedmiotów,  które  mogą  być  niebezpieczne  dla  innych

Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych
substancji  oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Biegu osoby,  u których
zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji
oraz/lub napojów alkoholowych.

http://www.mosir.wlodawa.eu/


10. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy skutkować
będzie dyskwalifikacją Uczestnika Biegu.

11. W  czasie  trwania  imprezy  Uczestnicy  muszą  stosować  się  do  poleceń  osób  odpowiedzialnych  za
bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz osób działających w imieniu Organizatora.

12. Organizator  zwraca  uwagę  Uczestników  Biegu  na  wielość  niebezpieczeństw  i  zagrożeń  wynikających
z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać  m.in.
na ryzyku utraty życia i zdrowia. 

13. Akceptując  niniejszy  Regulamin,  Uczestnik  oświadcza,  że  nie  ma  żadnych  przeciwwskazań
zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.

14. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. Udział jest dobrowolny.

VIII Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa:
1. Bieg odbywać się będzie na terenie zamkniętym i wyłączonym chwilowo ruchu.
2. Uczestnicy  biegu  muszą  zachować  szczególną  ostrożność  i  nie  zmieniać  ustalonej  trasy  oraz

podporządkować się poleceniom służby porządkowej.
3. 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.

IX. Zgłoszenie i rejestracja do Biegu, odbiór Numerów Startowych
1. Biuro Zawodów otwarte będzie jedynie w dniu zawodów w godz. 10.30 -12.00.
2. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą w Biurze Zawodów w dniu Biegu w godz. 10.30 – 10.50. Istnieje

możliwość  wypełnienia  w  Biurze  Zawodów  Formularza  Rejestracyjnego.  W  przypadku  osób
niepełnoletnich  wymagana  będzie  zgoda  i  podpis  Rodzica  lub  Opiekuna  prawnego.  Treść  Formularza
Rejestracyjnego  dostępna  jest  na  Stronie Internetowej  Organizatora  http://mosir.wlodawa.eu/ lub
w biurze zawodów w dniu Biegu.

3. Opłata startowa za udział w biegu jest całkowicie dobrowolna i będzie można ją uiścić w Biurze Zawodów
– do Puszki WOŚP. Dochód z Biegu w całości zostanie przekazany na cele 30. Finału WOŚP. 

4. Aby  odebrać  Numer  Startowy,  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  podpisania  własnoręcznie  Formularza
Rejestracyjnego,  potwierdzającego  akceptację  niniejszego  Regulaminu,  w  tym  także  zgodę  na
przetwarzanie  danych  osobowych,  wykorzystanie  wizerunku  Uczestnika  oraz  oświadczenie  o braku
przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu i zakresie COVID. Osoby niepełnoletnie muszą
posiadać Formularz Rejestracyjny podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna.

X. Klasyfikacja i nagrody
1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowy medal oraz certyfikat ukończenia Biegu.

XI. Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie; ul.
Szkolna 4; 22-200 Włodawa; kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych w MOSiR Włodawa jest
pod adresem e-mail: mosir.wlodawa@gmail.com lub listownie na adres Administratora danych.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zadań wynikających ze statutu MOSIR zgodnie art. 6
ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.–
dla  celów  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  MOSIR  na  podstawie  powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez MOSIR w celu zawarcia i  wykonania
umowy  lub  świadczenia  usługi  z  wyjątkiem  danych  osobowych  fakultatywnych,  których  podanie  jest
dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez MOSIR
jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi.

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą:  Urząd  Miasta  Włodawa,  organy  uprawnione  na
podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych podmioty świadczące na rzecz
MOSIR usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy.

http://mosir.wlodawa.eu/


5. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  trwania  zawartej  umowy.  Dodatkowo,  po
rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji
księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  wykonania  umowy  lub
świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń,  jeżeli  przetwarzanie  danych  osobowych  będzie  niezbędne  dla  dochodzenia  ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez MOSIR. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe
będą  przetwarzane  jedynie  w  zakresie  i  przez  okres  wynikający  z  przepisów  prawa,  w  szczególności
przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane
do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia
usługi.

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia
(szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO), prawo do przenoszenia
danych (szczegóły w art.  20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art.  21RODO), prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość
istnieje  jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  a  nie  np.  na  podstawie  przepisów
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
10. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Organu  Nadzorczego  -  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych,  ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,  gdy uzna  Pan/Pani,  iż  przetwarzanie  danych osobowych
dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
 

XII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Biegu można składać

w Biurze Zawodów.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

      Z up. DYREKTORA
                                                                                                     MOSiR

                                                                                                               Robert Kulawiuk
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