
REGULAMIN  
Biegu z okazji 150 – lecia Banku Spółdzielczego w Jarocinie  

16 czerwca 2018 

 

I. ORGANIZATOR:   

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1a. Osoba do 

kontaktu Mateusz Ermanowicz tel. 505-133-712, m.ermanowicz@jarocinska.pl 

 

Współorganizator biegu: Stowarzyszenie Biegacze Jarocin, 63-200 Jarocin, tel. 788-464-559, 

e-mail: biegaczejarocin@gmail.com 

II. CEL:    

 Promocja Banku Spółdzielczego jako przyjaznego dla biegaczy; 

 Uczczenie 150-rocznicy Powstania Banku Spółdzielczego w Jarocinie 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, 

 Integracja poprzez sportową rywalizację wśród grup biegowych wspieranych przez BS 

w Jarocinie, 

 Promocja biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej; 

 Integracja środowisk w różnych grupach wiekowych; 

 Propagowanie rywalizacji w duchu fair play. 

III. TERMIN I MIEJSCE:  

Termin: 16 czerwca 2018 r.,  

Miejsce: Park Miejski w Jarocinie, miejsce zbiórki przy Pałacu Radolińskich,  

                   

Godz. 16.00: bieg dla dzieci w wieku do 11 lat. Trasa ok. 600 m. : 

Start i meta na usytuowana w Parku Miejskim w Jarocinie, trasa biegu: wiedzie po 

alejkach malowniczo położonego parku. 

Trasa łatwa, oznaczona. Nawierzchnia w większości trasy szutrowa z wystającymi 

korzeniami, na części trasy nawierzchnia betonowa 

Limit czasu biegu – 10 minut. Trasa całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. 

 

Godz. 16.30: bieg dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 15 lat. Trasa ok. 1800 m. : 

Start i meta na usytuowana w Parku Miejskim w Jarocinie, trasa biegu: widzie po 

alejkach malowniczo położonego parku na dystansie 1800m (3 x 600 m ). 

Trasa łatwa, oznaczona. Nawierzchnia w większości trasy szutrowa z wystającymi 

korzeniami, na części trasy nawierzchnia betonowa. 

Limit czasu biegu – 30 minut. Trasa całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. 



 

Godz. 17.00: bieg główny, trasa ok. 6000 m . : 

Start i meta na usytuowana w Parku Miejskim w Jarocinie, trasa biegu: prowadzi po 

skrajnych alejkach malowniczo położonego parku na dystansie 6000 m (3 x 2000 m ).  

Trasa łatwa, oznaczona. Nawierzchnia w większości trasy szutrowa z wystającymi 

korzeniami, na części trasy nawierzchnia betonowa, odcinkami podłoże z nierównościami 

utwardzone, ceglasto – kamieniste. 

Limit czasu biegu – 1godzina. Trasa całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. 

IV. UCZESTNICTWO: 

1. Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający aktualne 

badania lekarskie lub startujący na własną odpowiedzialność, co potwierdzają 

własnoręcznym podpisem, pod oświadczeniem o zdolności do biegu oraz do dnia 

15.06.2018r. ukończą 18 lat. Dopuszcza się możliwość startu osób powyżej 16 lat, za 

pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów. 

2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz 

wypełnienie oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do 

udziału w biegu, z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na 

udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.  

3. Zgłoszenia należy dokonać patrz punkt V REGULAMINU.  

4. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w Biurze Zawodów w dniu 16 czerwca 

2018 r., od godziny 13:00 do godz. 16:00. Dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem 

jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie 

prawo do odrzucenia każdego Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został 

wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, 

wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. 

5. Administratorem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) , Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 

119 jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, 

zwana dalej Administratorem. 

6. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika w brzmieniu zawartym w niniejszym regulaminie 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

*imię i nazwisko 

*data urodzenia 

*płeć 

*adres zamieszkania 

*adres e-mail 

*nr telefonu komórkowego 

przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. 

z o.o. w zakresie ich: 

* zbierania 



* przechowywania 

* opracowywania 

* udostępniania 

* usuwania  

w celu: 

 administracyjnym związanym z organizacją biegu z okazji 150-lecia Banku 

Spółdzielczego w Jarocinie 

 nieodpłatnej publikacji utrwalonego wizerunku w przekazach internetowych, 

prasowych i telewizyjnych z przebiegu biegu i relacjach z biegu 

 zamieszczania w przekazach internetowych, prasowych i telewizyjnych wyników 

biegu 

 przesyłania informacji dotyczących biegu 

 przesyłania informacji o innych niekomercyjnych imprezach organizowanych przez 

Administratora Danych Osobowych 

 przekazywania ofert marketingowych Administratora Danych Osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.  

Odbiorcami danych mogą być 

 wpisać nazwę tej firmy organizującej 

 wolontariusze obsługujący bieg 

 w zakresie ruchu SMS operatorzy sieci komórkowych 

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, 

przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku 

do niego. 

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o prawie do przenoszenia danych, 

jeżeli przysługuje), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Danych osobowych. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się kontaktować z 

Administratorem Danych Osobowych pod adresem 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A 

 

 

7. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na 

rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania 

się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

uczestników. Uczestnicy z kat. I (do lat 11) mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna. 

8. Udział w Biegach jest bezpłatny. 

9. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub 

inny dokument umożliwiający weryfikację danych. 

 

Limit uczestników – 200 osób, łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych. 

V. ZGŁOSZENIA: 

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/, 

lub w Biurze Zawodów w dniu 16 czerwca 2018 r., od godziny 13:00 do godz. 16:00, jeżeli 

nie zostaną zapełnione listy startowe przez osoby dokonujące rejestracji drogą internetową. 

 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


VI. KLASYFIKACJE: 

Klasyfikacja biegu dla dzieci w wieku do 11 lat ok. 600 m. – miejsca od 1 do 3. 

Klasyfikacja biegu dla dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 15 lat ok. 1800 m. – miejsca od 

1 do 3.  

Klasyfikacja biegu głównego ok. 6000 m – miejsca od 1 do 3. 

VII. POMIAR CZASU: 

Pomiaru czasu i ustalenie kolejności dokona firma http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/ 

za pomocą systemu aktywnych chipów zamocowanych w numerze startowym. Posiadanie 

numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania 

w komunikacie końcowym. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nie 

klasyfikowanie zawodnika. 

VIII.  BIURO ZAWODÓW: 

Biuro zawodów będzie znajdować się na polanie przed Pałacem Radolińskich w parku 

miejskim w Jarocinie, Park 3, 63-200 Jarocin 

Godziny otwarcia: 

Sobota 16/06/2018 – 13:00 – 16:00 

IX. OPŁATA STARTOWA: 

Brak opłaty startowej dla wszystkich uczestników biegu.  

X. NAGRODY: 

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej za zajęte miejsca  

1 – 3, odpowiednio dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn, o wartości  

od kilkudziesięciu do kilkuset złotych oraz pamiątkowy medal i gadżety dla każdego  

z uczestników. Uroczyste wręczenie nagród po zakończonych biegach nastąpi na scenie 

usytuowanej na polanie przed Pałacem Radolińskich. 

 

XI. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia  

(w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian  

w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na bieżąco.  

5. Zabrania się jazdy rowerem lub innym pojazdem obok biegnącego uczestnika biegu, co 

może stanowić zagrożenie dla innych uczestników biegu. 

6. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg czasu brutto. 

7. Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

8. Uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do 

jego przestrzegania. 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/


9. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał  

się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

10. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe 

zagrażające życiu i zdrowiu uczestników). 

11. W sprawach nieujętych Regulaminem oraz rozstrzyganie sporów decyzją ostateczną 

załatwia ORGANIZATOR. 

 


