
 

 

REGULAMIN BIEGU „WYBIEGAJMY DZIECIOM UŚMIECH” 

 

I. CEL IMPREZY  

1. Zebranie funduszy na polepszenie jakości życia, leczenia oraz rehabilitacji dwóch 

dziewczynek - Mileny Zimnowody i Korneli Cęcak. Środki zbierane są za pośrednictwem 

Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”. 

2. Popularyzacja biegania oraz nordic walking jako zdrowej i prostej formy sportu. 

3. Promocja działalności charytatywnej.  

4. Promocja Stargardzkiego Klubu Morsów Miedwianie.  

5. Promocja naszego regionu, a w szczególności okolic Jeziora Miedwie, gminy Kobylanka i 

miasta Stargard.  

 

II. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem biegu „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech” (zwanym dalej Organizatorem) 
jest Stargardzki Klub Morsów Miedwianie we współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji w 
Kobylance. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 
„Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech”, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest 
Organizator. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych, poprawiania ich oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym 
momencie.  

3. Biuro zawodów mieści się w podziemiach Amfiteatru w Morzyczynie nad Jeziorem 
Miedwie. 

 
III. IDEA BIEGU 

1. „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech” nie jest typowym wyścigiem. Celem każdego zawodnika 
jest samodzielne pokonanie wybranej przez siebie liczby kilometrów (dopuszczalne formy 
udziału w zawodach: bieg, nordic walking, marsz). Każdy pokonany kilometr to 1 złoty, 
który w postaci wpisowego zawodnik wpłaci do skarbonki, a Organizator przekaże całą 
kwotę na konto Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”: 55 1680 1017 0000 3000 1614 
5263 (PLUS BANK S.A.), w tytule wpisując: „MIEDWIANIE STARGARD 7902                 - 
Biegamy dla Milenki i Kornelki” –  im więcej wspólnie pokonamy kilometrów, tym 
większą pomoc otrzymają Milenka i Kornelka. 

 
IV. TERMIN. MIEJSCE. TRASA. LIMIT CZASU 

1. „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech” odbędzie się w sobotę 17 lutego 2018 r. w godzinach 
12:00-15:00 nad jeziorem Miedwie w pobliżu Amfiteatru w Morzyczynie.  



2. Trasę biegu stanowi pętla o długości ok. 1 km. Początek trasy zlokalizowany będzie w 
pobliżu Amfiteatru w Morzyczynie. Start biegu nastąpi o godzinie 12:00. Zawodnik może 
zakooczyd swój udział w biegu po pokonaniu dowolnej liczby kilometrów. 

3. Zawodnicy ograniczeni są limitem czasu, wynoszącym 3h:00m:00s. między godziną 12:00 
a godziną 15:00. Dopuszczalne jest rozpoczęcie swojego udziału w biegu między godziną 
12:00 a godziną 15:00. 

4. Zawodnicy, którzy o godzinie 15:00 będą znajdowali się na trasie zawodów będą mogli 
dokooczyd swój udział, tak aby zakooczyd bieg z pełną liczbą kilometrów. 

5. Na trasie biegu nie będzie punktów kontrolnych pomiaru czasu. Każdy z uczestników po 
biegu będzie deklarowad w biurze zawodów ilośd przebytych kilometrów. 
 

V. PUNKT NAWADNIANIA. SZATNIA. BIURO ZAWODÓW. 
1. Punkt z wodą dla zawodników będzie się znajdował w pobliżu startu. 
2. Szatnia oraz biuro zawodów w dniu odbywania się biegu będą znajdowały się w 

podziemiach Amfiteatru w Morzyczynie. 
3. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 11:00 – 15:10. 
4. Zawodnicy oddają rzeczy do szatni zapakowane w worki z numerami startowymi 

najpóźniej do godziny 14:50. Wydawanie worków odbywad się będzie za okazaniem 
numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia 
Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Za przedmioty 
wartościowe oddane do szatni organizator nie odpowiada.  
 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W biegu „Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech” mogą wziąd udział osoby, które pojawią się 

przed biegiem w biurze zawodów i wypełniając odpowiednie dokumenty zapiszą się na 
bieg. 

2. Osoby, które w dniu 17 lutego 2018 roku nie będą miały ukooczonego 18 roku życia 
dodatkowo zobowiązane są do przedstawienia zgody rodzica/opiekuna prawnego na 
udział w biegu. Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej 
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (będzie również dostępny w biurze zawodów). 

3. Dzieci, które w dniu 17 lutego 2018 roku nie będą miały ukooczonego 16 roku życia 
zobowiązane są do udziału w biegu z pełnoletnim opiekunem, który dokona swojego 
zgłoszenia jako uczestnik. Opiekuna obowiązują wszystkie postanowienia tego 
Regulaminu.  

4. Warunki udziału w biegu:  
a) Zapisanie się na bieg w biurze zawodów 
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 
c) Podpisanie przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwskazao zdrowotnych 

do udziału w zawodach. 
d) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

Uczestnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczenie danych osobowych 
w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia w przekazach telewizyjnych, 
radiowych, internetowych oraz prasie. Wzór zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w formie 
fotografii lub zapisu wideo wizerunku, do celów promocyjnych akcji „Wybiegajmy 
Dzieciom Uśmiech”.  

f) Po biegu uiszczenie opłaty startowej. 
5. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialnośd i wskazane jest 

ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
6. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceo służb 

porządkowych. Organizator ma prawo usunąd z terenu biegu osoby, które w jakikolwiek 



sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z 
Regulaminem.  
 

VII. OPŁATA STARTOWA  
Wysokośd opłaty startowej uzależniona jest od zadeklarowanej liczby kilometrów, które 
pokona uczestnik zawodów. Wpłata dokonywana jest po zejściu z trasy biegu w biurze 
zawodów. Za każdy pokonany kilometr należy uiścid opłatę w wysokości 1 zł. 

 
VIII. PROGRAM ZAWODÓW  

1. 11:45 Wspólna rozgrzewka przy Amfiteatrze w Morzyczynie  
2. 12:00 Start biegu  
3. 15:00 Zakooczenie  
4. 15:20 Wręczenie nagród.  

 
IX. NAGRODY  

Kobieta i mężczyzna, którzy pokonają największą liczbę kilometrów otrzymują bon do sklepu 
Decathlon o wartości 100 zł. 
 

X. ZASADY FINANSOWANIA  
Pieniądze zebrane podczas akcji charytatywnej zostaną przekazane na konto Fundacji 
Studenckiej „Młodzi-Młodym”  PLUS BANK S.A. 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263   z 
tytułem szczegółowym  - MIEDWIANIE STARGARD 7902 - Biegamy dla Milenki i Kornelki 
 

XI. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Wyniki zawodów oraz informacje o funduszach zebranych na  konto Fundacji Studenckiej 

„Młodzi-Młodym”  z celem szczegółowym –Biegamy dla Milenki i Kornelki  zostaną 
podane na https://www.facebook.com/WybiegajmyDzieciomUsmiech/  oraz na  stronie 
klubowej https:// www.morsyzmiedwia.pl 

2. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.  
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
4. Z ważnych przyczyn organizacyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

biegu lub jego przerwania.  
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.  
6. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WybiegajmyDzieciomUsmiech/


Morzyczyn, dnia 17.2.2018 
           

`  

Załącznik nr 1  

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w WYBIEGAJMY DZIECIOM 

UŚMIECH  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

na udział w WYBIEGAJMY DZIECIOM UŚMIECH odbywającego się dnia 17 lutego 2018 r.  

w Morzyczynie. 

 

Dane rodzica/opiekuna prawnego: 

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

Adres: …………………………………………………………... 

Numer i seria dowodu osobistego: …………………………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………….. 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i dziecka, dla którego 

jestem opiekunem prawnym jest Stowarzyszenie Stargardzki Klub Morsów Miedwianie z siedzibą w 

Stargardzie 73-110  Osiedle Hallera 9a/6. 

Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą. 
Jako rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej akceptuję Regulamin WYBIEGAJMY DZIECIOM 
UŚMIECH. 
Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawiania, oraz 
odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie. 

      …………………………………………………..... 

     data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 
 

❒Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Administratora 
Danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., 
nr 101, poz. 926 ze zm.), którym jest Stowarzyszenie Stargardzki Klub Morsów Miedwianie z siedzibą 
w Stargardzie 73-110  Osiedle Hallera 9a/6 zwany Organizatorem dla celów organizacji biegu 
Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech na rzecz Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”.  
Zostałem poinformowany, że Organizator może przetwarzad dane osobowe samodzielnie lub we 
współpracy z innymi podmiotami. Moje dane osobowe mogą byd przekazywane przez Organizatora 
podmiotom z nim współpracującym przy realizacji biegu Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech zgodnie z 
przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, 
poz. 926 ze zm.).  
Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i 
poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym 
momencie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak 
niezbędne do uczestnictwa w biegu Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech.  
 

❒Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem biegu Wybiegajmy Dzieciom Uśmiech i 
akceptuję jego treśd, a podane przeze mnie dane są prawdziwe.  
 

❒Nie ma przeciwwskazao zdrowotnych do udziału przeze mnie w biegu Wybiegajmy Dzieciom 
Uśmiech.  
 

❒Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 
 
 

Nr  Imię i nazwisko Adres Nr tel Podpis 

  
 

   

  
 

   

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 


