
REGULAMIN 
Kaliskiego Biegu Niepodległości 

 

                     
 
I Cel 
 
1) popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, 
2) promocja aktywnego trybu życia, 
3) integracja dzieci i młodzieży – uczniów kaliskich szkół 
3) promocja Miasta Kalisza. 
 
II Organizatorzy 
 
1) Kibice Razem KKS KALISZ, 
2) Stowarzyszenie Kibiców KKS KALISZ „TYLKO KKS”, 
3) współorganizator - Kaliskie Towarzystwo Sportowe „SUPERMARATON KALISZ”, 
4) współorganizator - OSRiR Kalisz, 
5) impreza organizowana przy wsparciu finansowym UM Kalisza. 
 
III Termin i miejsce 
 
1) 19 listopada 2022 roku (sobota), godzina 11:11, 
2) Kalisz, Stadion Miejski, ulica Łódzka 19-29. 
 
IV Biuro zawodów 
 
1) Biuro zawodów znajduje na terenie Stadionu Miejskiego się przy ulicy Łódzkiej 19-29 
(trybuna zachodnia – budynek od strony kortów tenisowych), 
2) biuro czynne w dniu biegu w godzinach 10:00 – 12:00, 
 
V Trasa biegu, dystanse 
 
1) Trasa płaska – bieżnia tartanowa, 
2) Dystanse: 
     - roczniki 2004 – 2005 (dziewczęta i chłopcy) – 2400m 
     - roczniki 2006 – 2007 (dziewczęta i chłopcy) – 2000m 
     - roczniki 2008 – 2009 (dziewczęta i chłopcy) – 1600m 
     - roczniki 2010 – 2011 (dziewczęta i chłopcy) – 1200m  
     - roczniki 2012 – 2013 (dziewczęta i chłopcy) – 800m  
     - roczniki 2014 – 2015 (dziewczęta i chłopcy) – 400m  
 
 
 



VI Nagrody i świadczenia 
 
1) Osoby, które zgłoszą się do biegu oraz wezmą w nim udział otrzymają pakiet startowy, 
2) każdy kto ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal, 
3) toalety znajdują się w budynku na Stadionie Miejskim, 
4) organizator zapewnia szatnie, 
5) organizator nie zapewnia depozytu, 
6) organizator zapewnia opiekę medyczną, 
7) organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników biegu. 
 
VII Zgłoszenia do biegu 
 
1) Organizator ustala limit startujących, który wynosi 100 osób, 
2) zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie do dnia 16 listopada 2022 roku, do 
godziny 23:59 (lub wyczerpania limitu) za pośrednictwem strony internetowej – www.foxter-
sport.pl, 
3) po upływie terminu zgłoszeń – w przypadku wolnych miejsc – istnieje możliwość 
zgłoszenia w bierze zawodów w dniu biegu (organizator nie gwarantuje jednak wówczas 
pełnego pakietu startowego), 
4) wpisanie na listę startową nastąpi po zgłoszeniu elektronicznym. 
 
 
VIII Finansowanie 
 
1) Udział w biegu jest bezpłatny 
2) organizator nie przewiduje możliwości „przepisania” pakietu na inną osobę, 
3) organizator nie pokrywa kosztów dojazdu osób biorących udział w biegu. 
 
IX Uczestnictwo 
 
1) W celu weryfikacji każda osoba zobowiązana jest do wypełnienia karty startowej, którą 
stanowi załącznik do regulaminu, 
2) do startu dopuszczone zostaną osoby, które dostarczą do biura zawodów wypełnioną kartę 
startową, 
3) każda osoba startuje w biegu wyłącznie na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,    
a rodzic/opiekun prawny ponosi związane z tym ryzyko; wszyscy 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 (w tym śmierci), a także 
szkód i strat o charakterze materialnym, 
5) zakazuje się uczestnictwa w biegu osobom nie posiadającym numeru startowego oraz 
osobom, które posługują się numerem startowym, który nie został im przyznany przez 
organizatora, 
6) rodzic/opiekun prawny każdej osoby biorącej udział w biegu musi wyrazić zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji, zgodę tę potwierdza własnoręcznym 
podpisem na karcie startowej, 
7) rodzic/opiekun prawny każdej osoby biorącej udział w biegu ma obowiązek zapoznania się 
z regulaminem biegu i jego przestrzegania co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie 
startowej, 
8) rodzic/opiekun prawny każdej osoby biorącej udział w biegu powinien ubezpieczyć we 
własnym zakresie uczestnika biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

http://www.foxter-sport.pl/
http://www.foxter-sport.pl/


9) warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego 
na publikacje wizerunku uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu 
prezentowanych w mediach oraz wykorzystywanych w materiałach promocyjnych 
organizatora oraz udzielenia organizatorowi licencji na wykorzystywanie utrwalonego na 
poszczególnych utworach wizerunku uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym          
w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie                             
i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i billboardach; emisja             
w przekazach telewizyjnych i radiowych; rodzic/opiekun prawny każdej osoby biorącej udział  
w biegu wyraża zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być 
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach i mediach, w tym                 
w telewizji, radio, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i wystawach; mogą być też 
wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych 
związanych z działalnością prowadzoną przez organizatora i podmioty z nim powiązane, 
10) zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacja 
w pełnym jego brzmieniu. 
 
 
X Ochrona danych osobowych 
 
1) Dane osobowe uczestników ZAWODÓW będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
imprezy, 
2) Dane osobowe uczestników ZAWODÓW będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu KE o Ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. – RODO (Dz.U 
UE L 119 z 04.05.2016 r.) Współadministratorami danych osobowych są Organizator oraz 
firma Foxter Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach przy ul. Cichej 8, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000756026, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu. Szczegółowe zasady przetwarzania 
danych osobowych dostępne są na stronie internetowej foxter-sport.pl w zakładce polityka 
prywatności, 
3) Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku              
z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą 
miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub 
rozpowszechniany będzie projekt.  
4) Rodzic/opiekun prawny uczestnika ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika 
biegu, za którego odpowiada oraz do poprawiania tych danych, 
5) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w ZAWODACH. 
Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza 
rejestracyjnego rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie 
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do siebie informacji                   
o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby 
administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych r., Dz. U. 2018 poz. 1000. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika 
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując 
korespondencję na adres Organizatora.  
6) Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Współadministratorów               
i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym 
wypadku będą wykorzystywane zgodnie z z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych r., Dz. U. 2018 poz. 1000. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym 
osobom trzecim. 
 



XI Postanowienia końcowe 
 
1) bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, 
2) organizator może zmienić trasę biegu bez podania przyczyny, 
3) organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, 
4) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik numer 1 – Karta startowa 
 

KARTA STARTOWA 
KALISKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 

 
 

Nazwisko i Imię: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Szkoła: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Rocznik: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Dystans: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Wyrażam zgodę na udział w Kaliskim Biegu Niepodległości dziecka/podopiecznego 
wskazanego powyżej oraz wykorzystanie jego wizerunku i danych osobowych na 
potrzeby organizacji i promocji biegu. 
Oświadczam, że dziecko/podopieczny wskazany powyżej nie posiada żadnych 
przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu. 
Zapoznałam/em się z regulaminem biegu i akceptuję go w pełnym jego brzmieniu. 
 
 

…………………………….................... 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 


