
REGULAMIN  37-BIEG GRZYMALITÓW 
19 CZERWIEC 2021 R. 

 
CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU: 
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.    
• Propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 
• Promocja miasta Chodzieży i walorów turystycznych. 
 

ORGANIZATOR: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież 
kontakt tel. (67) 2820 249,  kom: 609 709 223, 
email: biuro.sport@mosir-chodziez.pl 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
•  Urząd Miejski w Chodzieży. 
•  Chodzieski Dom Kultury. 
 

SPONSORZY: 
•  Bank Spółdzielczy w Chodzieży. 
•  Jenox Akumulatory Sp. z o. o. 
•  Starostwo Powiatowe w Chodzieży. 
•  Urząd Gminy Chodzież. 
 

TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS: 
 

Bieg odbędzie się  19 czerwiec 2021 r. o godz. 11.00. 
Start i meta – tereny przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży ul. Staszica 12 
Dystans  5 km.  Trasa wokół Jeziora Miejskiego. 
 

PROGRAM: 
godz: 8:00 do 10:30 - Weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych i chipów 

godz: 11:00 – start 37 Biegu Grzymalitów 
godz: 12:30 – ceremonia dekoracji 
 

UCZESTNICTWO: 
1. W biegu prawo startu mają osoby urodzone od roku 2006 ( uczniowie reprezentujący szkoły 
ponadpodstawowe) i starsze.            

2. Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego opiekuna. 
Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej jest podpisanie przez rodzica, bądź 
prawnego opiekuna oświadczenia z wyrażeniem zgody na udział osoby niepełnoletniej w biegu 
oraz wykorzystanie wizerunku.                                                                                                                        
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 19.06.2021 r.            
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie: 

• Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału        
w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu i udziale na 
własną odpowiedzialność. 
• Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym 
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.                                                                   
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu wideo 
oraz udzielenie organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich 
polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie na stronach 
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internetowych, w prasie, na plakatach, w przekazach telewizyjnych. 
•Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do wzięcia udziału w Imprezie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
•Osobom, które podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich 
poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. Odwołanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, aż do zakończenia Imprezy skutkuje niemożnością wzięcia w niej udziału.        
W każdym czasie Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Imprezy 
także we współpracy z innymi podmiotami w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji 
Imprezy. 
5. Zawodnicy zgłaszający się do biegu jako reprezentanci szkół, zobowiązani są do dostarczenia 
opiekunom w szkole, oświadczenia podpisanego przez  rodzica bądź opiekuna prawnego 
wyrażającego zgodę na udział w biegu i wykorzystanie wizerunku.                                                          
6. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy i chip. Brak numeru startowego i chipa 
powoduje dyskwalifikację zawodnika.                                                                                                            
7. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany 
systemem elektronicznym za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach  buta lub na 
wysokości kostki.                                                                                                                                                
8. Po biegu wydany chip należy zwrócić w wyznaczonym miejscu za linią mety. Osoby, które nie 
zwrócą chipa zostaną zdyskwalifikowane i nie będą ujęte w komunikacie.   

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
 

Bieg rozegrany zostanie ze startu wspólnego z podziałem na kategorie wiekowe. 
 

KATEGORIE WIEKOWE: 
           kobiety                        mężczyźni 
       
  K1 2006 – 2002    M1 2006 – 2002 
  K2       2001 – 1992       M2 2001 – 1992 
  K3 1991 – 1982    M3 1991 – 1982 
  K4 1981 -  1972    M4 1981 – 1972 
  K5 1971 -  1962    M5 1971 – 1962 
  K6 1966 i starsze    M6 1961 -  1952 
        M7 1951 i starsi 
ZGŁOSZENIA i OPŁATY: 
 

1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 

stronie internetowej www.mosir-chodziez.pl 

do dnia 15 czerwca 2021 r. do godziny 2400. 
 

PO TYM TERMINIE  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ  ZOSTANIE ZAMKNIĘTE. 

W DNIU BIEGU ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE! 
 

2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie 

opłaty startowej w wysokości: 20 PLN- do dnia 16 czerwca 2021 r. - wpłata dokonana poprzez 
system elektroniczny. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
 

3. Z opłaty wpisowej zwolnione są wszystkie osoby poniżej 18 roku życia oraz                                                                       
pełnoletni  uczniowie szkół ponadpodstawowych zgłoszeni jako reprezentanci szkół posiadający  
aktualną legitymację szkolną. 
 

4. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej 



    uczestników 37 Biegu Grzymalitów. 
5. Weryfikacja zawodników, odbiór numerów startowych i chipów odbywać się będzie                      
w dniu 19 czerwca 2021 r. w godzinach od 8:00 do 10:30    w  biurze zawodów, które mieści się w 
holu  pływalni ,,Delfin'' w Chodzieży  ul. Stanisława Staszica 12    
W dniu biegu w biurze zawodów nie będzie możliwości zapisania się do biegu! 
6. Numery startowe i chipy dla uczniów zgłoszonych jako reprezentanci szkół, będą do odbioru w 
dniu 17czerwca 2021 r. od godziny 12:00 w biurze sportu MOSiR. 
Numery dla szkoły odbierają opiekunowie szkolni i rozdają uczniom w szkole lub przed biegiem. 
 

NAGRODY: 
 

 W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne: 
 

             I miejsce - 400,00 zł 
 II miejsce - 300,00 zł 
 III miejsce - 200,00 zł 
 IV miejsce - 150,00 zł 
 V miejsce - 100,00 zł 
 

W klasyfikacji mieszkańców Powiatu Chodzieskiego kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne (osoby 
zameldowane na terenie Powiatu  Chodzieskiego) 
 

 I miejsce - 250,00 zł 
 II miejsce - 150,00 zł 
 III miejsce - 100,00 zł 
 

Za zajęcie miejsca I,II,III w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają        
nagrody rzeczowe i dyplomy. 
Nagrody dublują się (zwycięzca biegu jest automatycznie zwycięzcą swojej kategorii wiekowej).   
Nagroda dla najstarszego uczestnika biegu. 
Każdy uczestnik kończący bieg, otrzymuje na mecie okolicznościowy medal porcelanowy. 
 

UWAGI KOŃCOWE: 
 

• Obowiązuje limit czasowy który wynosi – 50 minut. 
• Zawodnicy przekraczający metę po w/w czasie nie będą klasyfikowani. 
• Organizator w trakcie zawodów zapewnia opiekę medyczną. 
• Do dyspozycji zawodników zostaną udostępnione szatnie i natryski na pływalni "Delfin". 
• Zawodnicy sami ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
• Zdjęcia i wyniki biegu opublikowane zostaną w prasie i na stronach internetowych. 
 
• Informacja o ochronie danych osobowych – załącznik nr 1 do regulaminu



 
Załącznik nr 1 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 

-Przetwarzanie danych osobowych uczestników przekazanych Organizatorowi podczas rejestracji w 
związku z udziałem w Imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia 
uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowane 
lub rozpowszechniane będą dane osobowe. 
 

-Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, 
nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów 
publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Imprezy. 
 

-Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży, mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane za 
pomocą strony internetowej www.mosir-chodziez.pl  zdjęcia lub filmy, na których może zostać 
uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. 
Przebywając na terenie lub biorąc udział w imprezie sportowej, festynie czy innym wydarzeniu 
organizowanym lub współorganizowanym przez MOSiR, uczestnicy wyrażają zgodę na 
upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas 
wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że 
dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych. 
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 
-Administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży,              
ul. Staszica 12 64-800 Chodzież.   
-Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom MOSiR 
w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych 
osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą 
ogólnodostępne, w tym mogą być publikowane na stronie internetowej Imprezy. 
 

CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: 
-Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach wykonania umowy, tj. udziału 
Uczestnika w Imprezie, przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, 
odbioru i rozliczenia nagrody, a także publikacji wyników. 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 
dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych 
lub wspieranych przez MOSiR. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie 
internetowej oraz na profilach MOSiR w mediach społecznościowych. 
-Dane osobowe będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.mosir-chodziez.pl  oraz 
udziału w Imprezie, na którą Uczestnik zapisze się za pośrednictwem strony internetowej.              
Po zakończeniu tego okresu, dane osobowe będą nadal przechowywane w celach wynikających z 
przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i 
nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.              
Część danych osobowych w szczególności te, które znajdują się w wynikach Imprezy mogą być 
przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych, archiwalnych lub promocyjnych. 
 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 
-Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych m. in. w postaci wizerunku 
jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa lub przebywania na terenie wydarzenia. 
Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które MOSiR jako 
administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, 
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usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – 
przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy 
zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, 
filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć. Dane te są przechowywane do czasu wycofania zgody 
lub osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane. 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
 

-25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 („RODO”). 
-Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes 
Administratora, którym w tym przypadku jest promocja działań MOSiR) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b 
RODO tj. zgoda podmiotu danych oraz wykonanie umowy, której Uczestnik jest stroną. 
-Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane 
osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o 
art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 
-osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);  -
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 
 

SKARGA NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 
 

-Skargę można wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,        
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


