
 

Siedlce, dnia 03.10.2022 r. 

 

REGULAMIN  

BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 

SUCHOŻEBRY – KRYNICA  

11.11.2022 r. 

 

 

I. Cel imprezy 

• Upamiętnienie rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

• Popularyzacja masowych biegów ulicznych wśród społeczeństwa.  

• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności. 

II. Organizatorzy 

Organizatorem biegu jest Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie. 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu "Aktywna Gmina Suchożebry" 

współfinansowany ze środków Gminy Suchożebry w ramach Programu współpracy Gminy 

Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 16 listopada 2018 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

III. Termin i miejsce. 

Impreza odbędzie się w dniu 11 listopada 2022 roku (piątek) na terenie gminy Suchożebry. 

W programie wydarzenia zaplanowany jest bieg główny dla młodzieży i dorosłych na dystansie 

5,3 km na trasie od Urzędu Gminy Suchożebry (ulic A. Ogińskiej 11) do świetlicy wiejskiej w 

Krynica oraz dla dzieci na 1000 m, 500 m. 

Start biegu głównego zaplanowany jest na godz. 11.00 a biegi dla dzieci od godz. 12.30 

Bieg zostanie przeprowadzony przy wahadłowym ruchu drogowym. Trasy biegów wyznaczone 

są po nawierzchniach asfaltowych.  

Trasa biegów przedstawiona jest na mapie w Załączniku 3 

IV. Uczestnictwo 

Uczestnictwo w „Biegu Niepodległości” jest nieodpłatne. Obowiązuję limit 100 uczestników. 

Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu biegu będą mieli 

skończone 16 lat oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną 

odpowiedzialność oraz zgodę na publikację wizerunku. (Załącznik 1) 

Rejestracja uczestników biegu odbywać będzie się w punkcie wyznaczonym przez 

Organizatora przy Urzędzie Gminy Suchożebry ul. Aleksandry Ogińskiej 11, w godzinach 

wyznaczonych przez Organizatora. 

Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.  

Zawodników obowiązuje strój sportowy, mile widziany w barwach patriotycznych.   



 

Podczas Biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane 

z przodu stroju sportowego w widocznym miejscu. 

V. Kategorie i dystanse 

Bieg główny na dystansie 5,3 km jest biegiem otwartym dla wszystkich chętnych, którzy 

ukończyli 16 r.ż. 

Limit na pokonanie trasy biegu głównego wynosi 1,5 godziny. 

Bieg dla dzieci podzielony jest na 2 dystanse: 

• 1000 m w kategorii 11 – 15 lat 

• 500 m w kategorii wiekowej do 10 lat 

Biegi dla dzieci w każdej kategorii wiekowej przeprowadzone zostaną z podziałem na 

chłopców i dziewczynki.  

Zwycięzcy każdego biegu sklasyfikowani zostaną na podstawie kolejności dobiegnięcia na 

metę. 

VI. Program imprezy  

10.00 – 10.45 – Rejestracja  uczestników  

11.00 – Rozpoczęcie biegu głównego na 5,3 km w kategorii dorośli i młodzież od 16 r. ż.  

12.30 – Rozpoczęcie biegu dla dzieci na 1000 metrów w kategorii 11-15 lat, na 500m  

w kategorii do 10 lat 

13.30 – Dekoracja zwycięzców i wręczenie dyplomów. * 

*Ramy czasowe programu mogą ulec zmianie. 

VII. Nagrody 

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii zostaną przyznane puchary lub 

statuetki. 

Wszyscy uczestnicy który ukończą bieg maja zapewniony od Organizatora pamiątkowy medal. 

VIII. Zasady bezpieczeństwa 

Biegnąc należy zachować zasady bezpieczeństwa tak, aby nie uszkodzić lub spowodować 

urazu, kontuzji innego uczestnika biegu. 

Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, używania otwartego 

ognia, niszczenia przyrody i zaśmiecania.  

Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Ochotniczej straży Pożarnej oraz 

innych osób zabezpieczających trasę biegu. 

W razie potrzeby należy skontaktować się z Organizatorami, obsługą medyczną lub 

porządkową. 

IX. Ochrona danych osobowych: 

W ramach współpracy Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie przekazuje 

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suchożebrach prowadzenie rejestracji uczestników biegu 

tym samym powierzając przetwarzanie danych osobowych uczestników. 



 

Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z z Roz- 

porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 

– zwanym dalej „RODO” (Załącznik 2) 

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

„Biegu Niepodległości”. 

X. Postanowienia końcowe 

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątek stanowią warunki 

atmosferyczne zagrażające życiu uczestników. 

Organizator nie odpowiada za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe powstałe przed, w 

trakcie lub po biegu, a także za rzeczy zagubione. 

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego 

przestrzegania. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich 

spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Załącznik 1 

 

OŚWIADCZENIE 

Dla osoby niepełnoletniej do udziału w  Biegu Niepodległości  

Organizator: Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Termin i miejsce: 11 listopada 2022 r., Suchożebry – Krynica  

 

Imię i nazwisko dziecka : ………………………………...….……………………… 

Data urodzenia dziecka: ………….………… Miejscowość: …………...……………. 

Numer telefonu rodzica/opiekuna: …………………………………..  

 

Oświadczam, że stan zdrowia osoby niepełnoletniej, za którą biorę pełną odpowiedzialność, pozwala na udział w 

Biegu. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Biegu Niepodległości oraz jestem świadomy/ma jego 

postanowień i w pełni je akceptuję.  

 

…………………………………………………………………………….. 

Data, podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Dla osoby pełnoletniej do udziału w  Biegu Niepodległości  

Organizator: Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie 

Termin i miejsce: 11 listopada 2022 r., Suchożebry – Krynica  

 

Imię i nazwisko : ……………………….……...……………………………….  

Data urodzenia : ………………..… Miejscowość: …………...………………… 

Numer telefonu: …………………………………  

 

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w Biegu. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 

do udziału w biegu. Startuję na własną odpowiedzialność. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Biegu Niepodległości oraz jestem świadomy/ma jego 

postanowień i w pełni je akceptuję. 

.……………………………………………………………………………. 

Data, podpis 



 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego/ mojego dziecka* w związku z udziałem w Biegu 

Niepodległości, w celu dokumentowania, promowania i rozpowszechniania informacji o działaniach 

podejmowanych lub wspieranych przez GOK Suchożebry. Zdjęcia publikowane będą na stronie 

internetowej WWW GOK Suchożebry, Gminy Suchożebry, WLKS, w mediach społecznościowych (na 

platformie Facebook) oraz w prasie. 

 

             

     …………………………………………………………………………………... 
czytelny podpis  

 

Zgodę wycofuję dn. ………………….…          ………………….……………………………………………… 
czytelny podpis 

 

INFORMACJA RODO 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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 „RODO”), informuję że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest: 

Gminny Ośrodek Kultury Suchożebry, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Siedlecka 6a, 

08-125 Suchożebry, tel. 501 878 999. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z 

IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka* (wizerunek) będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. 

Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. 

4. Wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania 

informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez GOK zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Wizerunek zostanie przekazany do upublicznienia na stronie internetowej WWW GOK Suchożebry, 

Gminy Suchożebry, WLKS, w mediach społecznościowych (na platformie Facebook) oraz w prasie., 

zgodnie z zakresem wyrażonej zgody. 

6. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka* będą przechowywane do chwili ustania celu przetwarzania 5 lat albo 

odwołania zgody. 

7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do treści 

danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. Przy  przetwarzaniu danych opartych na podstawie zgody przysługuje 

prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, pod adres ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami 

RODO. 

 

*- niewłaściwe skreślić 

 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl


 

 

 

Załącznik 2  

Klauzula informacyjna RODO 

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie z siedzibą w Nowych Iganiach  przy ul. Siedleckiej 49 

Podmiotem Przetwarzającym Państwa dane osobowe na polecenie Administratora danych jest: 

Gminny Ośrodek Kultury Suchożebry, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Siedlecka 6a, 08-125 

Suchożebry, tel. 501 878 999. 

2. Pomiędzy jednostkami została podpisana Umowa, na mocy której przydzielono GOK Suchożebry obowiązki 

informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych. Umowa jest dostępna do wglądu w siedzibie 

GOK.  

3. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Podmiot Przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych (IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 

Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

4. Dane osobowe podane przez Zawodnika, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia 

Biegu, publikacji informacji o laureatach Biegu na stronie internetowej GOK, Gminy Suchożebry, WLKS oraz 

w mediach społecznościowych w związku z promocją działalności jednostek, a także w celach 

archiwizacyjnych.  

5. Przetwarzanie Państwa danych wynika z zaakceptowania Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do uczestnictwa w Biegu. 

6. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia 

celów, o których mowa powyżej.  

7. Administrator lub Podmiot Przetwarzający może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do 

przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty 

na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na podstawie odrębnych umów. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora i Podmiot Przetwarzający przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

• żądania ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Podmiotu Przetwarzającego, kierując korespondencję 

na adres Podmiotu Przetwarzającego  lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik 3 

 

 

 

 

 

 

 


