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Bieg pn. „Biegnij po zdrowie z Hubalem” jest finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Poświętnem 

 

 

GMINA POŚWIĘTNE 

 

 

„Biegnij po zdrowie z Hubalem” 

 

R E G U L A M I N 

I. CEL  

1. Profilaktyka i promocja zdrowia; 

2. Upamiętnienie postaci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.  

3. Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu. 

4. Promocja Gminy Poświętne. 

5. Zachęcenie do aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

6. Integracja społeczności lokalnej. 

II. ORGANIZATOR     

Gmina Poświętne 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Poświętnem 

IV.TERMIN I MIEJSCE  

Niedziela 3 X 2021 r. 

Godzina: 9:00-13:00 

Miejsce: Krubki – Górki – Park przy Hotelu Pałac Alexandrinum. 

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

V.TRASA  

Alejkami parku. 

VI.WARUNKI UCZESTNICTWA 

Biegi odbywają się w 6 kategoriach: 

1. rocznik 2015 i młodsi, bez podziału na płeć  -  100 metrów; 

2. rocznik 2014 – 2013, bez podziału na płeć   -   300 metrów;  

3. rocznik 2012 – 2009, bez podziału na płeć   -   600 metrów; 

4. rocznik 2008 – 2007, bez podziału na płeć   -   800 metrów; 

5. open dla kobiet      -   900 metrów; 

6. open dla mężczyzn      - 1800 metrów.  

 

W biegach zawodnicy pełnoletni muszą posiadać pisemne oświadczenie o stanie zdrowia 

pozwalającym na udział w biegu wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

W biegach zawodnicy do 18 roku życia muszą posiadać pisemne oświadczenie o stanie zdrowia 

pozwalającym na udział w biegu wraz z formularzem zgłoszeniowym i zgodę rodziców lub prawnych 

opiekunów. 
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Zawodnicy lub ich rodzice/opiekunowie prawni muszą wyrazić odrębną, pisemną zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawodnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, a także zgody 

na wykorzystanie wizerunku zawodnika. 

Zawodnicy lub ich rodzice/opiekunowie w związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi  

z zagrożeniem SARS- CoV- 2 muszą wypełnić oświadczenie epidemiologiczne. 

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Wzór oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu wraz z formularzem 

zgłoszeniowym i zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zawodnika do 18 roku życia na 

uczestnictwo tej osoby w Biegu / oświadczenia epidemiologicznego stanowi Załącznik nr 2 do 

Regulaminu.   

Wzór oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu wraz z formularzem 

zgłoszeniowym zawodnika pełnoletniego stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

Wzór oświadczenia epidemiologicznego stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

 

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi 

warunek uczestnictwa w Biegu. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO). 

Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

Wskazany strój sportowy i wygodne obuwie. 

VII. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą od 27 września 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy 

Poświętne ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne lub drogą mailową na adres: 

sekretariat@ugposwietne.pl do czwartku 30.09.2021 r. oraz w  biurze zawodów w miejscowości 

Krubki – Górki na terenie parku przy Hotelu Pałac Alexandrinum w godzinach od 9:00 do 10:30 w 

dniu biegu 3.10.2021 r. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą do pobrania na stronie: 

gminaposwietne.pl 

VIII. PROGRAM MINUTOWY   

9:00 – 10:30 – zgłoszenia zawodników biegu.  

11:00 – 12:30 – start biegu. 

13:00 – dekoracja zwycięzców. 

 

IX. NAGRODY 

Przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii oraz dla każdego 

uczestnika biegu:  pamiątkowy medal, poczęstunek w formie cateringu (posiłek zimny/ciepły), pakiet 

startowy (numer biegowy, woda oraz baton energetyczny), dyplomy za udział oraz drobny upominek 

dla najmłodszych biegaczy (rocznik 2015 i młodsi) oraz wyróżnienie dla najmłodszego i najstarszego 

rocznikiem uczestnika biegu. 

 

mailto:sekretariat@ugposwietne.pl
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X .POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w czasie biegów. 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w trakcie zawodów sportowych zawodników zabezpieczają 

służby medyczne, Policja i OSP z terenu gminy Poświętne. 

W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator. 

Regulamin podlega ochronie prawno-autorskiej. Właścicielem praw autorskich (w rozumieniu art. 25 

ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do treści niniejszego 

regulaminu jest Gmina Poświętne. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu Biegnij po zdrowie z Hubalem 

 

„Ochrona danych osobowych” 

 

a) Administratorem danych osobowych jest Gmina Poświętne. 

b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne 

dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 

c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

Rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 

1–88, RODO), z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 

1781), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi 

obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem. 

d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja 

umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane 

dotyczą. 

f) Uczestnikom przysługują prawa do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci 

wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu. 

g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa 

powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres 

Administratora, Gmina Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne. 

h) Przetwarzanie danych w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska 

uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany 

lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko 

uczestnika wraz z rokiem urodzenia, wiekiem i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście 

startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania 

Biegu. 

i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu. 

 

 

Zapoznałam/em się 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis uczestnika Biegu lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Biegu) 
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika: 

 

 

Niniejszym uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku 

utrwalonego                w formie fotografii lub zapisu video oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, 

nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie utrwalonego 

wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 

formie, 

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 

- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilboardach, portalach 

społecznościowych, 

- emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych”.  

 

 

 

 

  

Zapoznałam/em się 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis uczestnika Biegu lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Biegu) 
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Załącznik nr 2 do regulaminu Biegnij po zdrowie z Hubalem 

 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA DO 18 ROKU ŻYCIA  

Prosimy wypełnić pismem drukowanym 

 

Ja niżej podpisany/a 

………………………………………………………………………………………. legitymujący/a 

się dowodem osobistym seria ..…….. nr ……………..…  

Nr telefonu:  

 

 

 

oświadczam, że moje dziecko …………….……………………………………………..  

urodzone.………………………….……………………………………………………………………. 

zamieszkałe …………………………………………………………………………………………… 

jest zdrowe i zdolne do udziału w biegu  „Biegnij po zdrowie z Hubalem” organizowanym przez 

Gminę Poświętne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem, Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Poświętnem w dniu 03 

października 2021r. i startuje na moją odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałam/em dziecko  

z regulaminem zawodów oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

w zakresie obejmującym dane: imię i nazwisko, wiek, rok urodzenia, szkoła, miejsce zamieszkania 

oraz wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe) przez Gminę Poświętne w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu promocji imprezy, w 

tym sporządzenia klasyfikacji generalnej oraz sprawozdawczości, artykuły do prasy, strona 

internetowa,  instytucje nadrzędne.  
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OŚWIADCZENIE EPIDEMIOLOGICZNE (COVID-19) 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2 

 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających 

złożenie oświadczenia że moje dziecko: 

1) nie jest zakażone wirusem SARS-COV-2; 

2) nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia jego udziału w wydarzeniu organizowanym wystąpią u 

mojego dziecka objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Urząd Gminy w Poświętnem 

na adres mailowy: sekretariat@ugposwietne.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS 

https://www.gov.pl/web/koronawirus  

 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego 

funkcjonowania NOSPR w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego w NOSPR. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze 

danych osobowych Gminy Poświętne z siedzibą ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne – w celu przekazania 

na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego) w zakresie 

niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek zakażenia mojego dziecka lub 

wykrycia, że przebywało w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19).  

 

Poświętne, data …………………        ………………………….  

 (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Biegu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@ugposwietne.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus
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Załącznik nr 3 do regulaminu Biegnij po zdrowie z Hubalem 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO ZAWODNIKA  

 

Prosimy wypełnić pismem drukowanym 

 

Ja niżej podpisany/a 

………………………………………………………………………………………. legitymujący/a 

się dowodem osobistym serii …... nr ……..… ur. ……………………… 

zamieszkały/a………………………………………………………………..  

oświadczam, że nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub 

uniemożliwić mój udział w biegu „Biegnij po zdrowie z Hubalem” organizowanym Gminę 

Poświętne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem, Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Poświętnem w dniu 03 października 2021 i startuje 

na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem zawodów oraz 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym dane: imię  

i nazwisko, wiek, rok urodzenia, miejsce zamieszkania oraz wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe) 

przez Gminę Poświętne w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 

(Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781) w celu promocji imprezy, w tym sporządzenia klasyfikacji generalnej 

oraz sprawozdawczości, artykuły do prasy, strona internetowa,  instytucje nadrzędne.  

 

Krubki-Górki, 03.10.2021………………………………………. 

(czytelny podpis uczestnika Biegu) 
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Załącznik nr 4 do regulaminu Biegnij po zdrowie z Hubalem 

 

OŚWIADCZENIE EPIDEMIOLOGICZNE (COVID-19) 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2 

 

Ja, niżej podpisana/y  

 

_______________________________________________________________________ 

Nr telefonu:  

 

 

 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających 

złożenie 

oświadczenia: 

1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym wystąpią 

u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Urząd Gminy w Poświętnem na 

adres mailowy: sekretariat@ugposwietne.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS 

https://www.gov.pl/web/koronawirus  

 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego 

funkcjonowania NOSPR w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego w NOSPR. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze 

danych osobowych Gminy Poświętne z siedzibą ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne – w celu przekazania 

na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego) w zakresie 

niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że 

przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19).  

 

 

........................................................................ 

 data, czytelny podpis 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

