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Regulamin 
Wirtualnego Biegu Przełajowego 

„Sportowy wyścig po zdrowie” 
 

I. ORGANIZATOR 

• Organizatorem Wirtualnego Biegu „Sportowy wyścig po zdrowie”, zwanego dalej Biegiem, 

jest Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. 

II. CEL 

• Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

• Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii. 

III. TERMIN 

• Zawodnik musi odbyć Bieg w dniach 8-13 czerwca 2020 r. 

IV. LIMIT CZASU 

• Zawodników nie obowiązuje limit czasu. 

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 

• Uczestnikami Biegu mogą być dzieci i młodzież szkolna ze szkół podstawowych                                    

i ponadpodstawowych województwa podkarpackiego. 

• Uczestnikiem Biegu może być osoba, która w dniu zawodów ma ukończone 18 lat. Osoby 

niepełnoletnie, które ukończyły 12 rok życia muszą startować pod opieką pełnoletniego 

opiekuna. Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – opiekun) przystępując do 

biegu, jednocześnie oświadcza o starcie na własną odpowiedzialność oraz że nie istnieją 

żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w zawodach. 

VI. ZASADY 

• Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 5 km. Wskazany dystans można 

pokonać w dowolnym czasie w dniach 8-13 czerwca br.  

• Zawodnik może dystans 5 km pokonać w dowolnym terenie (nie wolno biegać po stadionie, 

to jest bieg przełajowy), przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu 

społecznego. 

• Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

• Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do 

przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego 

dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, 

rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach.  

• Dystans można pokonać na dwa sposoby:  

o Biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo 5 km; 

o “Na raty” tj. dystans 5 km rozkładając na dowolne 3 dni. Nie ma znaczenia, ile km 

Uczestnik pokona danego dnia – ważne, aby suma 3 biegów dała łącznie dystans                           

5 km. 3 dni startowe muszą zawierać się w datach 8-13 czerwca br. 

o Osobom niepełnoletnim zaleca się pokonanie dystansu na raty lub w formie 

marszobiegu. 
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• Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas                                 

i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu 

pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem (np. można pobrać aplikację ze sklepu 

Google.Play lub AppStore Bieg Teacker lub Endomondo - jest darmowa i premium, ale 

wystarczy wersja darmowa).  

• Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik w postaci zdjęcia lub screenu (zrzut z 

ekranu) ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem do 

godz. 12.oo dnia 15 czerwca br. W e-mailu należy podać dane: 

o nazwisko i imię ucznia 

o rok urodzenia 

o nazwa szkoły 

• Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Uczestnik 

powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 5 km, jednocześnie 

pamiętając, że 5 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu.  

• Wyniki biegów będą opublikowane na stronie www.szs.rzeszow.pl do dnia 17 czerwca br. 

VII. KLASYFIKACJE 

• Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

▪ K-14, M-14 (rocznik 2007 - 2008) 

▪ K-16, M-16 (rocznik 2005 - 2006) 

▪ K-18, M-18 (rocznik 2003 - 2004) 

▪ K-20, M-20 (rocznik 2001 - 2002) 

VIII. NAGRODY 

• Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy                         

i medale. Wśród wszystkich uczestników zostanie rozlosowanych co najmniej 10 nagród 

rzeczowych. Nagrody będzie można odebrać osobiście w Biurze PW SZS w Rzeszowie. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 

przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 

używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub 

związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także 

możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na 

wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.  

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć 

przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą 
być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz 

mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe                        

i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do 

uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami jw. udzielając tym samym 

nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu 

reklamy i promocji Biegu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach                      

w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu. 

• W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

http://www.szs.rzeszow.pl/
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

• Administratorem Twoich danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Szkolny 

Związek Sportowy w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 22. Kontakt z administratorem danych 

osobowych jest możliwy pod adresem podkarpackiszs@wp.pl 

• Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie 

zgłoszeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. ( 

Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 

95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, 

przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel 

przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, 

imienia i nazwiska wraz ze szkoła, rok urodzenia, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik 

- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla 

potrzeb organizacji zawodów. 

Czy musisz podawać dane osobowe? 

• Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. 

• Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu. 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych? 

• Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich 

sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. 

• Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody 

– masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. 

  

 


