
Organizator biegu: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gąbinie 
 

 
Regulamin Biegu Przełajowego 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
podczas Dni Gąbina 2022 
03.06.2022 r. 
 
Cele: 

• Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu, 

• Promowanie zdrowego stylu życia, 

• Integracja pokoleń mieszkańców miasta, 

• Promocja miasta i regionu, 

• Promowanie obszarów leśnych, 

• Integracja środowiska sportowego poprzez tworzenie eventów sportowych. 
Uczestnicy: 

• Uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin, 

• Wszyscy chętni do udziału w kategorii OPEN. 
Patronat: 

• Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak. 
Termin i miejsce zawodów: 

• 03.06.2022r. (piątek), 

• Zawody będą rozgrywane na terenie miasta Gąbina z podziałem na kategorie 
wiekowe. 

Program imprezy: 

• Godz. 8:30 rejestracja uczestników biegu, rozdanie numerów startowych oraz 
kart biegowych (stolik organizatorów przy budynku MGOPS), 

• Przejście w eskorcie Policji i Straży ulicami Gąbina na miejsce startu biegu  
(Stary Rynek – ul. Płocka – Miejski Stadion Leśny). 

 

Kolejność biegów 

             Godzina, kategoria                                             Trasa biegu – dystans 

• 09:30 dziewczęta szkoły 
podstawowe roczniki  2011, bieg I 

• 09:45 chłopcy szkoły podstawowe 
roczniki 2011, bieg II 

• 10:00 dziewczęta szkoły 
podstawowe rocznik  2009-20010, 
bieg III 

• 10:15 chłopcy szkoły podstawowe 
roczniki  2009-2010 ,bieg IV 

• 10:35 dziewczęta szkoły 
podstawowe rocznik 2007-2008, 
bieg V 

• 10:55 dziewczęta szkoły 
podstawowe rocznik 2007-2008, 
bieg VI 

• 11:15 bieg OPEN (kobiety) , bieg 
VII 

• 11:35 bieg OPEN (mężczyźni) 
bieg VIII 
 

bieżnia dookoła stadionu ok. 400m 
 
bieżnia dookoła stadionu ok. 400m 
 
bieżnia dookoła stadionu + kompleks 
leśny ok. 700m 
 
bieżnia dookoła stadionu + kompleks 
leśny ok. 700m 
bieżnia dookoła stadionu + kompleks 
leśny ok. 1100m 
 
bieżnia dookoła stadionu + kompleks 
leśny ok. 1100m 
 
bieżnia dookoła stadionu + kompleks 
leśny ok. 2200m 
bieżnia dookoła stadionu + kompleks 
leśny ok. 2200m 



• 11:35 Ogłoszenie wyników, losowanie nagród. 

• 12:00 Zakończenie zawodów. 
 
Na poszczególnych punktach trasy biegowej będą czuwać nauczyciele służący 
pomocą w wyznaczaniu kierunku biegu. 
 
Uczestnictwo: 

• W imprezie mogą brać udział osoby bez przeciwwskazań lekarskich do 
uprawiania sportu wytrzymałościowego, 

• warunkiem uczestnictwa każdego z uczestników w wydarzeniu jest: 
- podpisane oświadczenie o swoim stanie zdrowia (OPEN), 
- znajomości regulaminu oraz o przestrzeganiu niniejszego regulaminu, 
- posiadanie wypełnionej karty zgłoszeniowej, w przypadku osoby małoletniej 
posiadanie pisemnej zgody na udział dziecka w biegach przełajowych i braku 
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach (zał. nr 1), 
- posiadanie wypełnionej karty zgłoszeniowej dla osoby pełnoletniej (zał. nr 
1a), 

• warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest dopełnienie formalności w punkcie 
rejestracji zgodnie z regulaminem i pokonanie całego dystansu zgodnie z 
wytyczoną trasą, 

• za pobranie numerów i kart startowych (zawierających imię i nazwisko, rok 
urodzenia, kategorię wiekową, nazwę szkoły), odpowiedzialni są nauczyciele 
lub opiekunowie osób małoletnich, 

• uczestnicy biegu posiadają kartę startową przy sobie, którą oddają sędziemu 
po ukończeniu biegu na mecie (kolejność wbiegnięcia na metę), 

• w biegu I-VI mogą brać uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i 
Gminy Gąbin w biegu OPEN wszyscy chętni, 

• biegi będą przeprowadzone w klasyfikacji indywidualnej, z uwzględnieniem 
płci i kategorii wiekowej, 

• Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zajętych miejsc w poszczególnych 
kategoriach biegowych. 

 
Nagrody: 

• Za I – III miejsce w każdej kategorii przyznane zostaną puchary Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin, dyplomy oraz nagrody. 

• Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają medale. 
  
Postanowienia końcowe: 

• organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w godzinach rozpoczęcia 
poszczególnych punktów programu, o czym uczestnicy będą informowani na 
bieżąco na miejscu startu/mety, 

• biegi rozegrane zostaną bez względu na pogodę, 

• organizatorzy zabezpieczą opiekę medyczną w czasie trwania zawodów, 

• każdy zawodnik powinien posiadać zezwolenie lekarskie lub zgodę rodziców, 

• organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zgubione oraz za 
kontuzje poniesione przez zawodników przed w trakcie i po zawodach, 

• uczestnicy zawodów otrzymają po zawodach swojej kategorii posiłek i napój, 

• wręczenie pucharów, medali i dyplomów nastąpi 04 czerwca 2022r. o godz. 
17:40 na scenie podczas Dni Gąbina 2022, na Starym Rynku w Gąbinie, 

• podsumowanie klasyfikacji indywidualnej nastąpi po rozegraniu wszystkich 
biegów, 

• udział w zawodach jest bezpłatny, 

• zawodnicy startują w butach bez kolców, 

• zawodnicy przebierają się do zawodów we własnym zakresie, 



• obowiązuje strój sportowy odpowiedni do panujących warunków 
atmosferycznych, 

• ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
dla uczestnika imprezy sportowej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 
(RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury z siedzibą w Gąbinie przy ul. Aleja Jana Pawła II 16, 09-530 Gąbin, tel. 
24 277 10 30, e-mail: mgok_gabin@interia.pl. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z 
przysługujących na mocy przepisów RODO praw, można skorzystać z 
podanych danych kontaktowych. 

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a. udziału w imprezie sportowej – podstawą przetwarzania danych jest umowa 

zawarta z uczestnikiem (regulamin biegu przełajowego), który biorąc udział 
w imprezie akceptuje warunki udziału; 

b. zapewnienia bezpieczeństwa osób biorących udział w imprezie oraz mienia 
organizatora, w tym możliwości dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu. 

4. Dane uczestników w zakresie niezbędny do udziału w imprezie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa będą przechowywane najdłużej do czasu 
zakończenia imprezy sportowej. Dane przetwarzane do obrony i dochodzenia 
roszczeń będą przechowywane do czasu ich przedawnienia lub zaspokojenia.  

5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do 
tego na podstawie przepisów prawa, w tym Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. 

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także 
ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także 
sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, 
jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 
Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 
podstawy przetwarzania.  

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez 
administratora do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
(uodo.gov.pl). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału 
w imprezie sportowej.  

9. Organizator informuje, że wydarzenie może być dokumentowane filmowo oraz 
fotograficznie, a materiały nieodpłatnie rozpowszechniane w mediach w 
celach promocyjnych. Ewentualne wizerunki uczestników utrwalone w trakcie 
tworzenia materiału, będą rozpowszechniane w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 
 



Załącznik nr 1 
data ............................. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:……………………………………………………… 

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

KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSOBY NIELETNIEJ 
3 czerwca 2022 r. 

Bieg Przełajowy o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
 

Zezwalam mojemu dziecku 

……………………………………………………………………………….(imię i nazwisko) 

ucznia Szkoły Podstawowej w …………..……………………….……………………….. 

na udział w biegu przełajowym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie, który odbędzie 
się na Miejskim Stadionie Leśnym w Gąbinie w dniu 03.06.2022 r.(piątek) od godz. 
08.30 zgodnie z regulaminem biegu przełajowego. 

Jednocześnie oświadczam, ze nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa mojego dziecka w w/w wydarzeniu. 

Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w 
sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka w razie wystąpienia sytuacji, 
na skutek której dziecko poniosło uszczerbek na zdrowiu, uniemożliwiający dalsze 
uczestnictwo w wydarzeniu. 

Zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych strat wyrządzonych przez moje dziecko 
w trakcie jego trwania. 

Zapoznałam/em się z warunkami regulaminu biegu przełajowego o puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin oraz wypełniłam/em formularz zgłoszeniowy 
zgodnie z prawdą. 

podpis rodziców/opiekunów:  

 

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

 

 

  

 

 

 



Załącznik nr 1a 
data ............................. 

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

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

KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ 
3 czerwca 2022 r. 

Bieg Przełajowy o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
 

zgłaszam swój udział 

……………………………………………………………….(imię i nazwisko uczestnika) 

w biegu przełajowym o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin organizowany przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie, który odbędzie się na Miejskim 
Stadionie Leśnym w Gąbinie w dniu 03.06.2022 r.(piątek) od godz. 08.30 zgodnie z 
regulaminem biegu przełajowego. 

Jednocześnie oświadczam, ze nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa w w/w wydarzeniu. 

Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację w 
sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 

Zapoznałam/em się z warunkami regulaminu biegu przełajowego o puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin oraz wypełniłam/em formularz zgłoszeniowy 
zgodnie z prawdą. 

podpis uczestnika:  

 

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

 

 

 

 

 

 

 


