
Regulamin  

 

IX Biegów dziecięcych i młodzieżowych w   

Chrzypsku Wielkim 

w ramach Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego 

 

 

I Cel imprezy 
1. Upowszechnienie biegania wśród dzieci i młodzieży, jako najzdrowszej formy 

ruchu.  
2. Promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. 
3. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu. 
4. Uatrakcyjnienie ofert imprez rekreacyjno–sportowych dla dzieci  na terenie 

Powiatu Międzychodzkiego 
5. Promocja Gminy Chrzypsko Wielkie i pokazanie walorów przyrodniczych 

rejonu. 
 
 

II Termin i miejsce 

1. Biegi dziecięce i młodzieżowe odbędą się 23 lipca 2022 r. o godz. 9.00 

2. Start i meta zlokalizowana na ulicy Jeziornej w Chrzypsku Wielkim. 

3. Biuro zawodów umiejscowiono na ulicy Jeziornej (plaża). 

 
III Organizator  

 
Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim w partnerstwie z 

Gminą Chrzypsko Wielkie oraz Powiatem międzychodzko-sierakowskim oraz 

sponsorem tytularnym – Hurtownią Ogrodniczą Bogdan Królik.  

 
 

IV. Zapisy i  pomiar czasu 

1. Zapisy na stronie internetowej www.bieg.chrzypsko.pl 

2. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów. Wyniki 

w     kategoriach wiekowych mierzone będą czasem brutto. Dla wszystkich, po 

zakończeniu zawodów wyniki będą dostępne na stronie www.foxter-sport.pl 



V Kategorie wiekowe 
 
Biegi rozegrane zostaną na dystansach: 

• 100 m. – rocznik 2016 i młodszy (K1, M1) 
• 200 m. – rocznik 2013 – 2015 (K2, M2) 
• 400 m. - rocznik 2010 – 2012 (K3, M3) 
• 800 m. - rocznik 2007 – 2009 (K4, M4) 

 
VI Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa 
 

1. O uczestnictwie w biegu decyduje uiszczenie opłaty startowej. Stanowi ona 
podstawę do pobrania numeru startowego wraz z chipem. Opłata startowa za 
bieg wynosi  15 zł. Zgłoszenia bez opłaty startowej pozostają 
niezarejestrowane. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata 
startowa nie podlega zwrotowi. 

2. Każdy opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych do celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym 
oraz na potrzeby wydarzenia. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody 

3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i 
zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

4. Organizator wprowadził limit uczestników do 200 zawodników, to jest: dla 
każdej kategorii wiekowej limit 50 zawodników. 

5. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane od 1 czerwca do 10 lipca 2022 roku. 
Osoby, które dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy, opłacają 
swój udział przelewem do dnia 10 lipca 2022 roku. Opłatę można uiścić 
wykonując przelew za pośrednictwem elektronicznego formularza. 

6. Po 10 lipca 2022 roku zgłoszenia i płatności internetowe nie będą już możliwe.  
7. Rejestracja w dniu zawodów nie będzie możliwa.  
8. Numery startowe nadawane będą po zaksięgowaniu wpłaty. Uczestnicy, 

którzy dokonają rejestracji internetowej oraz opłacą swój udział w biegu, będą 
mogli odebrać swój pakiet startowy w dniu 23 lipca 2022 roku w Biurze 
Zawodów od godziny 7:00 do godziny 8:40, po okazaniu dokumentu 
tożsamości. 

9. W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu, 
obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. Rodzic lub 
opiekun prawny muszą w dniu biegu dostarczyć do Biura Zawodów 
podpisaną zgodę na udział zawodnika małoletniego. Zgoda do pobrania na 
stronie biegchrzypsko.pl, w panelu zapisów lub do pobrania w biurze 
zawodów w dniu zawodów. 

10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzyma: 

• koszulkę techniczną, 

• pamiątkowy medal, 



• napoje, 

• zdrową przekąskę. 

 

VII Nagrody 

Każde z dzieci, które ukończy bieg otrzyma  medal. Pierwsza trójka chłopców i 
dziewczynek z każdego biegu otrzyma pamiątkowe statuetki. 

  
 
VIII Opieka medyczna 
 Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne. 
 
IX Ustalenia końcowe 

1. Dopuszcza się bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (bez trzymania) 
tylko w najmłodszej grupie (roczniki 2016 i młodsze). 

2. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko i 
jednocześnie wyrażają zgodę na publikację wizerunku uczestnika i 
opiekuna na  zdjęciach i materiałach reklamowych z imprezy. 
Organizator wytyczy miejsce depozytu sprzętu sportowego. W trakcie 
wydarzenia, w celu promocji wykonywane będą fotografie, które 
następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych, w 
portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych 
organizatora. Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas zawodów 
mogą być wykorzystane w materiałach promujących bieg. Każdy 
zawodnik wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku w 
materiałach relacjonujących wydarzenie oraz w związku z promocją 
wydarzenia, także w kolejnych latach. Zgłoszenie do biegu jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.  
4. Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny wraz z organizatorem. 
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, ale o 

wprowadzonych przez siebie zmianach ma obowiązek poinformować 
uczestników biegu za pośrednictwem strony internetowej. 

7. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

Dyrektor Biegu 

Łukasz Majchrzak 

tel. 693 199 246 

 



Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w 

Chrzypsku Wielkim, z siedzibą przy ul. Głównej 22, 64-412 Chrzypsko WIELKIE. Z administratorem można 

skontaktować się mailowo: dyrektor@gochrzypsko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: kontakt@smart-standards.com 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia 

zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz wszystkich czynności związanych z 

promocją Biegu – w tym publikacja wizerunku w mediach prowadzonych przez: Organizatora, partnerów, 

patronów medialnych i sponsorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

oraz na podstawie zawartej  umowy powierzenia przetwarzania danych – z FOXTER Group Sp. z o.o. ul. 

Cicha 8, 62-045 Pniewy KRS 0000756026, REGON 381725937, NIP 7872129671,  która w mieniu 

administratora będzie prowadzić zapisy na zawody, rozliczenia finansowe z zawodnikami, sporządzać listy 

zawodników oraz zwycięzców,  a także przekazywać uczestnikom niezbędne informacji o zawodach. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa  oraz w razie złożenia ewentualnych roszczeń do chwili przedawnienia roszczeń. 

7. Uczestnik posiada: 

    1) prawo dostępu do danych osobowych; 

    2) prawo sprostowania danych osobowych; 

    3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

    4) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

    5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

    6) prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem     przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;. 

8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie: imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania, danych kontaktowych, daty urodzenia, płci i nazwy klubu sportowego lub drużyny jest niezbędne 

do rejestracji i udziału w biegu. Podanie numeru telefonu ICE w razie wypadku jest obowiązkowe. 

9. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z jego udziałem w BIEGU, obejmuje także publikację imienia i 

nazwiska, roku urodzenia wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, a także klubu sportowego i 

wizerunku – w mediach patronackich, w tym prasie, radiu i telewizji, na stronach internetowych Organizatora, 

patronów i sponsorów oraz w ich mediach społecznościowych. 

Udział w BIEGU jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika w mediach 

społecznościowych, prasie, radiu i telewizji, a także na portalach internetowych, a także danych w zakresie: 

imię, nazwisko, rok urodzenia. Przetwarzanie wizerunku poprzez udostępnienie zdjęć we wskazanych powyżej 

mediach następować będzie przez czas niezbędny do promocji gminy, nie dłużej niż 10 lat. 

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do 

realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia 

udział w BIEGU. 

11. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym 

zostaną zapisane w sposób elektroniczny w momencie rejestracji uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy na 



stronie www.foxtersport.pl. 

12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony 

danych osobowych. 

 

  

 


