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REGULAMIN ZAWODÓW 

 

 

1. Termin: 21.05.2022  godz. 1400   

 

2. Miejsce: Wieluń, Plac Legionów 

  

3. Organizator:  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu 

 

4. Cele: 

 popularyzacja biegów jako formy czynnego wypoczynku 

 realizacja programu upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych w powiecie wieluńskim 

 kreowanie zdrowego stylu życia 

 

5. Patronat organizacyjny biegu: 

 Starosta Wieluński 

 Burmistrz Wielunia 

 

6. Patronat medialny biegu: 

 Radio Ziemi Wieluńskiej 

 

7. Uczestnictwo i dystans: 

 przedszkola – dziewczęta i chłopcy 300m 

 szkoła podstawowa klasy I – III (dziewczęta i chłopcy) 400m  

 szkoła podstawowa klasy IV – VI (dziewczęta i chłopcy) 600m 

 szkoła podstawowa klasy VII, VIII – dziewczęta i chłopcy 1000m 

 szkoły ponadpodstawowe – dziewczęta i chłopcy 1500m 

 bieg główny dla wszystkich na dystansie 2500m – bez ograniczeń wiekowych 

    

9. Nagrody: 

 za miejsca I – III medale, dyplomy  

 

10. Sprawy końcowe: 

 uczniowie uczestniczący w biegu mają obowiązek przypięcia na klatce 

piersiowej numeru startowego z chipem  

 pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie 

 warunkiem udziału w biegu jest złożenie oświadczenia pełnoletniego 

uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w biegu 

 organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania imprezy 

 warunkiem udziału w  zawodach jest obuwie sportowe bez kolców (bieg 

odbywać się będzie drogami asfaltowymi) 

 opiekę medyczną zapewnia organizator zawodów 

 warunkiem zakwalifikowania do określonej grupy biegowej jest okazanie 

przez uczniów ważnej legitymacji uczniowskiej 



 z przyczyn niezależnych od organizatora program minutowy biegów może 

ulec zmianie 

 dla zainteresowanych nauczycieli lub opiekunów dołączona jest zgoda rodzica 

na udział w zawodach 

 w sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga sędzia główny i 

koordynator biegu Jerzy Nowakowski 

 

11. Zgłoszenia:  

 zgłoszenia indywidualne za pośrednictwem strony dostartu.pl 

 zgłoszenia grupowe poprzez e-mail rafalgnila76@gmail.com w zgłoszeniach 

grupowych należy podać: imię i nazwisko, wiek, klub lub szkołę, nr telefonu 

uczestnika bądź opiekuna 

 w dniu zawodów: 

dzieci i młodzież szkolna w godzinach 1300 - 1400  

do biegu głównego w godzinach 1300 - 1530 

 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać od sędziów biegu: 

  

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu Tel. : 43 8438780 

  

13. Program minutowy: 

 

       1400  OTWARCIE ZAWODÓW  

 1410 BIEG SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DZIEWCZĄT 

1420   BIEG SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHŁOPCÓW 

1430 
BIEG SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY VII i VIII    DZIEWCZĄT 

1440 BIEG SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY VII i VIII    CHŁOPCÓW 

1450  BIEG SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY IV – VI DZIEWCZĄT 

1500  BIEG SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY IV – VI CHŁOPCÓW 

1510  BIEG SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY I – III DZIEWCZĄT 

1520  BIEG SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY I – III CHŁOPCÓW 

1530  BIEG PRZEDSZKOLAKA 

1540  WRĘCZENIE NAGRÓD DLA UCZNIÓW   

1610  BIEG GŁÓWNY 

  1630  WRĘCZENIE NAGRÓD DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW  

1640  ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW 
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14. Oświadczenia 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 
 

 

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

 

 
Osoba odpowiedzialna za dziecko (rodzic lub opiekun prawny): 

 

Nazwisko: ………………………. 

 

Imię : ……………………………. 

           (rodzica, opiekuna prawnego)              ( rodzica, opiekuna prawnego)  

Adres:  

………………………………………………………………………………………………… 

 (gdzie będzie osiągalny rodzic, opiekun podczas trwania zawodów z udziałem dziecka) 

 

Miasto i kod: 
 

Telefon kontaktowy: 

 

 

 

1. Zezwalam mojemu dziecku na uczestnictwo w  organizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom 

Kultury i Sportu w Wieluniu zawodach sportowych pn. „XIV MASOWY BIEG ULICZNY „PĘTLA 

WIELUŃSKA” w dniu 21.05.2022 roku w Wieluniu. 

2. Oświadczam, że  nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające jego udział w w/w 

zawodach. W przeciwnym razie ponoszę całkowitą odpowiedzialność za ich skutki. 

3. Oświadczam również, że w przypadku nieprzestrzegania przez moje dziecko zasad  ustalonych 

przez Organizatora, dotyczących przebiegu i organizacji zawodów, co  przyczyniłoby się do powstania 

szkód u mojego dziecka, u osób trzecich lub nawet Organizatora, jako rodzic lub prawny opiekun 

ponoszę za to pełną  odpowiedzialność. 

4. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami udziału określonymi w regulaminie zawodów 

sportowych. 

5.  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z prawdą. 

 

 

 

_____________                                                                          ______________________________________ 

         Data             Podpis 

       

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW 
(pełnoletni) 

 

Oświadczam, iż nie mam przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach sportowych 

organizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu, które odbędą się w dniu 

21.05.2022r. w Wieluniu  pod nazwą „XIV MASOWY BIEG ULICZNY „PĘTLA WIELUŃSKA” oraz że 

startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami udziału określonymi w regulaminie 

zawodów sportowych. 

 

 

 

      ______________________________________________ 

                           Data i podpis) 

 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych moich i mojego dziecka: 

..................................................................................................................(imię i nazwisko) odpowiednio w postaci:  

- imię i nazwisko tak/nie*  

- dane adresowe tak/nie  

- nazwa szkoły tak/nie  

- numer telefonu tak/nie 

- adres email tak/nie 

- wizerunek tak/nie  

- głos tak/nie  

 

w celu:  

 

1. udziału w XIV Masowym Biegu Ulicznym „Pętla Wieluńska” tak/nie  

2. kontaktu w rodzicem w związku z udziałem dziecka w XIV Masowym Biegu Ulicznym „Pętla 

Wieluńska” tak/nie  

3. promowania i działaniach informacyjnych o organizacji XIV Masowego Biegu Ulicznego „Pętla 

Wieluńska”, udziale w zawodach i jego wynikach:  

- na stronie internetowej http://www.pmdkis-wielun.pl/ tak/nie  

- na profilu na Facebook'u https://www.facebook.com/MlodziezowyDomKulturywWieluniu tak/nie 

- na kanale YouTube tak/nie 

- w mediach tak/nie  

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać 

zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem". 

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

                                                                                             (imię, nazwisko, data i podpis rodzica ) 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 
1. Administrator danych osobowych  

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń, adres e-mail: 

mdkwielun@wp.pl, tel. 43 843 87 80 

2. Inspektor ochrony danych 

Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: slawek6808@op.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzenia przez Powiatowy Młodzieżowy Dom 

Kultury i Sportu w Wieluniu zawodów sportowych pn. „Pętla Wieluńska” w dniu 21 maja 2022r. w Wieluniu. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody. Ponadto dane osobowe 

będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

związanych z organizacją zawodów sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 123 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających 

opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w ramach organizacji 

sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży. 

4. Kategorie danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię, nazwisko, dane adresowe, nazwa szkoły, numer 

telefonu, adres email, wizerunek i głos. 

5. Odbiorcy danych osobowych  

Podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator 

zawarł umowy powierzenia w zakresie obsługi zawodów. 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Dane mogą być udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tzn. firmie Google i Facebook. 



- Google – w zakresie promowania i działań informacyjnych na kanale YouTube  w ramach których dochodzi do 

przetwarzania danych osobowych. W związku z transferem danych do USA poprzez serwis YouTube, administrator 

informuje, że będzie to realizowane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO, w oparciu o standardowe klauzule 

umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W celu skorzystania z praw przysługujących na mocy art. 15-22 

RODO, należy skorzystać z formularza udostępnionego w Polityce prywatności Google. 

- Facebook -  w zakresie promowania i działań informacyjnych na fanpage  w ramach których dochodzi do 

przetwarzania danych osobowych. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Pani/a dane mogą być 

udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję 

Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości 

skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

7. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia zawodów sportowych, wycofania zgody oraz w 

obowiązkowym okresie przechowywania, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Zakres przysługujących uprawnień  

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, 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. 

9. Informacja o przetwarzaniu  na podstawie zgody 

Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Źródło pochodzenia danych 

Dane zostały przekazane bezpośrednio przez opiekuna prawnego lub szkołę. 

12. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach sportowych. 

13. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 
    

 
 


