
REGULAMIN 

Biegu  „Wirtualny bieg po zdrowie” 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem biegu jest: Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich 

 

 II. CEL 

- Popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz nordicwalking jako zdrowej i prostej formy sportu i 

wypoczynku. 

- Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na problem izolacji dzieci od kolegów i koleżanek ze 

szkoły w czasie pandemii. 

- Ukazanie aktywnego spędzania czasu jako sposobu radzenia sobie z odizolowaniem. 

- Integrację grup społecznych takich jak rodzina. 

 

 III. TERMIN i MIEJSCE 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w dniach od 04 stycznia 2020 do 17 stycznia 2021 

roku dystansu  (biegiem, nordicwalking, chód): minimum 3 kilometrów w przypadku klas 1-3, oraz 5 

kilometrów w przypadku klas 4-8 w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności 

poprzez wysłanie na  adres konkurswf@interia.pl zdjęcia lub printscreen z aplikacji lub zegarka. 

2. Rejestracja zawodników odbywa się poprzez wysłanie  skanu lub zdjęcia wypełnionej i podpisanej 

karty zgłoszeniowej  na adres konkurswf@interia.pl  do 06.01.2021 r. 

Organizacją  biegu  zajmują się  Pani Monika Korta i Edyta Obrał. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie karty zgłoszeniowej. Decyduje kolejnośd zgłoszeo – 

maksymalnie  100 uczestników,  

2. W zawodach może wziąd udział każdy uczeo Zespołu Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich. W 

przypadku wykonywania zadania poza obszarem swojego zamieszkania należy pamiętad o 

obostrzeniach i wytycznych związanych z pandemią COVID-19 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na 

adres konkurswf@interia.pl zdjęcia lub printscreen biegu z aplikacji lub zegarka. 

4. Potwierdzenie aktywności należy przesład najpóźniej do dnia 18.01.2021 roku. 

5. Każdy uczestnik  zostanie nagrodzony. 

6. Dla uczestników którzy udokumentują (tylko i wyłącznie printscreen z aplikacji) pokonanie 

najdłuższego dystansu – wielokrotnośd 3 lub 5 kilometrów – czeka dodatkowa nagroda. 
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V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeo, ryzyka 

i obciążeo fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną 

odpowiedzialnośd oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w 

zawodach. 

2. Uczestnicy powinni byd ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki 

zgłaszające lub indywidualnie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

VI. DANE OSOBOWE 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, Ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 z dnia 24.05.2018), iż: 

1.        Administratorem danych osobowy jest Zespół Szkół Gminnych im. Lotników Polskich w 

Nieszkowicach Wielkich, Nieszkowice Wielkie 67; 32-700 Bochnia, tel. 0-14 685-61-
60, nieszkowicewielkie@szkolagminabochnia.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
 iod@pq.net.pl 

2.        Dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia kontaktu i komunikacji z rodzicami, 
opiekunami prawnymi oraz organizatorami  biegu w związku z realizacją zadań 

ustawowych. 

3.        Umożliwiamy Państwu dostęp do danych, ich sprostowanie, żądanie ograniczenia 
przetwarzania i usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie 

przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym), wniesienie 

sprzeciwu (dane przetwarzane w interesie publicznym i w celu realizacji uzasadnionych 

interesów administratora), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na 
podstawie Państwa zgody. 

4.        Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

5.        Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę uzyskają 

Państwo na stronie internetowej placówki pod adresem: www. 

nieszkowicewielkie.szkolagminabochnia.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym 
do budynku: szkoły i przedszkola. 

6. Dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa w zawodach na podstawie zgody wyrażanej 

przez uczestnika. 

7. Wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji – podstawą 

przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 
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8. Dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane 

osobowe na jego polecenie. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w tym w 

szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeo 

oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów 

prawa. 

10. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej jest warunkiem 

uczestnictwa w Biegu. Niepodanie powyższych danych spowoduje niemożnośd uczestnictwa w 

imprezie. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………....                                        Nieszkowice Wielkie..………………….. 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

…………………………………………. 

Adres zamieszkania 

 



KARTA ZGŁOSZENIA  „Wirtualny bieg po zdrowie” 

 

 

                                  Zgłaszam mojego syna/ córkę ………………………………………………………………………                                                                                  

                                                                                                    /imię i nazwisko , klasa/ 

do wirtualnego biegu po zdrowie. 

Zapoznałam/łem się z regulaminem. 

 

 

                                                                                                           ………………………………………….. 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego 


