
6. Drezdenecka Dycha – 31.05.2020r. 

Regulamin biegu głównego 

1. Cel zawodów: 

1.1.Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Powiatowego Centrum 
Zdrowia Szpitala Powiatowego w Drezdenku.  

1.2.Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej, 
jako jednego z elementów zdrowego trybu życia. 

1.3.Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. 

1.4.Zapoznanie się z walorami krajobrazowymi miasta Drezdenka. 

2. Organizatorzy: 

2.1.Organizatorzy: 

2.1.1.Karol Kazikowski - Wybiegać marzenia 

Karol Kazikowski 

NIP: 2810059457 

Ul. Turkusowa 5/94 

60-658 Poznań 

2.1.2.Marcin Stachowiak - ad+biegi.wlkp 

2.1.3.Katarzyna Jenek 

2.2.Bieg odbywać się będzie pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Drezdenko 

3. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia: 

3.1.Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną 
odpowiedzialność. 

3.2.Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) 
zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych 
opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. 

3.3.Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny 
na stronie do dnia 27.05.2020r. 

3.4.Osobę liczy się, jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona opłaty 
startowej. 

3.5.Zgłaszając się poprzez formularz uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

3.6.Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 02.02.2020r. 



3.7.Limit uczestników wynosi 400 osób, po osiągnięciu limitu zgłoszenia nie będą 
przyjmowane. 

3.8.Każdy zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia startowego, o czym szerzej w 
kolejnym punkcie. 

3.9.Osoby biorące udział zobowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający 
 bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania przyjętych zasad poruszania się w  
 ruchu drogowym. 

3.10.Zabrania się wnoszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów,   
 napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych przez  
 osoby nieupoważnione. 

4. Zasady finansowania: 

4.1.Wpisowe na bieg wynosi:  

4.1.1.Zgłoszenia do 27.03.2020 - 45zł 

4.1.2.Zgłoszenia do 27.04.2020 - 50zł 

4.1.3.Zgłoszenia do 27.05.2020 - 55zł 

4.1.4.Zgłoszenia w biurze zawodów - 100zł 

4.2.Wpisowe należy uiścić za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24 najpóźniej 
do 27.05.2020r. 

4.3.Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.  

4.4.Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na dofinansowanie zakupu tomografu 
komputerowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w 
Drezdenku. 

5. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika: 

5.1.Pakiet można przepisać bezpłatnie, drogą mailową do dnia 27.05.2020r. 

5.2.Przepisanie pakietu odbywa się w następujący sposób: 

5.2.1.Osoba, która oddaje pakiet wysyła wiadomość na adres: 
kontakt@wybiegacmarzenia.com.pl z imieniem, nazwiskiem i adresem 
mailowym osoby, na którą pakiet zostaje przepisany.  

5.2.2.Osoba, na którą ma być przepisany pakiet otrzyma wiadomość mailową z 
instrukcją dalszego postępowania, mającego na celu przekazanie pakietu. 

5.3.Po 20.05.2020r., ze względu na przygotowywanie list i kart startowych, nie będzie 
możliwości przepisania pakietu startowego drogą mailową. Po tym terminie 
umożliwiamy przepisanie wyłącznie w dniu imprezy, 31.05.2020r. Opłata za 
przepisanie pakietu w biurze zawodów wynosi 10zł. 

6. Termin i miejsce: 

6.1.Termin biegu: 31.05.2020r. start: 14:00. 



6.2.Miejsce zawodów: Drezdenko. 

6.3.Biuro zawodów: 

6.3.1. Biuro zawodów znajdować się będzie w Hali Sportowo-rehabilitacyjnej 
mieszczącej się na ulicy Konopnickiej 4 w Drezdenku. Biuro czynne będzie w 
dniu biegu w godzinach 10:00-13:30. 

6.4.Start i meta biegu znajdować się będzie na ulicy Konopnickiej w Drezdenku. 

7. Dystans i trasa: 

7.1.Dystans biegu głównego: 10km. 

7.2.Trasa biegu obejmuje 1 małą pętlę o długości 1km oraz następujące po niej dwie 
duże pętle o długości 4,5km. Całość trasy przebiega ulicami miasta. 

8. Klasyfikacje i nagrody: 

8.1.Podczas biegu głównego prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

8.1.1.Klasyfikacja generalna: 

8.1.1.1.Kobiet, 

8.1.1.2.Mężczyzn. 

8.1.2.Klasyfikacje wiekowe kobiet: 

8.1.2.1.   K-16  16 – 19 lat 

8.1.2.2.   K-20  20 – 29 lat 

8.1.2.3.   K-30  30 – 39 lat 

8.1.2.4.   K-40 40 – 49 lat 

8.1.2.5.   K-50  50 – 59 lat 

8.1.2.6.   K-60 60 lat i więcej 

8.1.3.Klasyfikacje wiekowe mężczyzn:  

8.1.3.1.   M-16  16 – 19 lat 

8.1.3.2.   M-20 20 – 29 lat 

8.1.3.3.   M-30  30 – 39 lat 

8.1.3.4.   M-40  40 – 49 lat 

8.1.3.5.   M-50 50 – 59 lat 

8.1.3.6.   M-60  60 lat i więcej 

8.1.4.Warunkiem nagradzania w kategoriach wiekowych jest udział w biegu co 
najmniej 3 zawodników z danej kategorii. 



8.1.5.Klasyfikacja drużynowa: 

Nagrodzone zostają trzy najlepsze drużyny. Wyłonione zostaną one na podstawie 
sumy czasów brutto uzyskanych przez czterech najlepszych zawodników z danego 
klubu. Nagradzani będą czterej najwyżej sklasyfikowani zawodnicy z nagradzanych 
drużyn. Drużyny muszą składać się z czterech zawodników lub więcej, wśród 
których musi znaleźć się co najmniej jedna kobieta.  

UWAGA! Zawodnicy przynależący do drużyny muszą w formularzu zgłoszeniowym 
dokonać wpisu nazwy drużyny, która musi być taka sama dla wszystkich zawodników 
przynależących do danej drużyny i jednocześnie inna niż nazwy drużyn już 
znajdujących się na liście startowej. 

8.2.Uczestnikom biegu przyznane i wręczone zostaną następujące nagrody i 
wyróżnienia: 

8.2.1.Medal dla każdego uczestnika biegu (warunkiem jest ukończenie biegu). 

8.2.2.Okolicznościowy gadżet dla każdego uczestnika biegu. 

8.2.3.Statuetki lub puchary za zajęcie I, II i III m klasyfikacji OPEN oraz w 
poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrody nie dublują się, dlatego 
zawodnik, który otrzymał nagrodę w kat. OPEN nie otrzymuje, nagrody w kat. 
wiekowej. Statuetki lub puchary przewidziane są również dla najlepszych 
trzech zespołów w klasyfikacji drużynowej. 

8.2.4.Nagroda dla najwcześniej urodzonej uczestniczki oraz uczestnika biegu. 

8.2.5.Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych nagród dla najlepszych 
mieszkańców gminy, powiatu lub województwa w zależności od pozyskiwania 
sponsorów. Warunkiem takiej klasyfikacji jest zaznaczenie stosownej opcji w 
formularzu zgłoszeniowym. 

8.3.Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność zawodnika na ceremonii dekoracji. 

9. Kontrola antydopingowa 

9.1.Zdobywcy I, II i III miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn mogą zostać 
poddani kontroli antydopingowej (w tym EPO). 

9.2.W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie 
listą WADA w próbce „A”, zawodnik jest informowany o możliwości badania próbki 
„B” na własny koszt. 

9.3.Organizator poinformuje zawodnika o szczegółach procedury odwoławczej próbki 
“B”. Pozytywny wynik badania próbki “B” powoduje automatyczną dyskwalifikację 
zawodnika lub zawodniczki. 

10. Wyżywienie: 

10.1.Dla uczestników biegu głównego organizator zapewnia napoje, wodę oraz bufet po 
biegu. 

11. Opieka medyczna: 



10.1.Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania biegu oraz po jego   
 zakończeniu. W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne   
 badania lekarskie bądź też podpisać oświadczenie o starcie na własną    
 odpowiedzialność. 

12. Dane osobowe i zgoda na wykorzystanie wizerunku: 

12.1.Organizator po zaakceptowaniu przez uczestnika niniejszego regulaminu zastrzega 
sobie prawo do udostępnienia do celów marketingowych danych osobowych oraz 
podanych w zgłoszeniu partnerom strategicznym biegu. 

12.2.Akceptując regulamin, każdy uczestnik biegu wyraża zgodę na filmowanie, 
fotografowanie oraz rejestrowanie na dowolnych nośnikach (w tym m.in. cd, dvd, 
taśma video itd.) swojego wizerunku  (imienia i nazwiska, wizualnej prezentacji) 
dla celów publikacji, promocji i reklamy biegu we wszystkich mediach oraz 
materiałach, które Organizator uzna za odpowiednie. Fotografie i obrazy będą 
mogły być kopiowane, eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadoptowane  
wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków przekazu, szczególnie do 
albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji, internetu, 
materiałów reklamowych, plakatów, artykułów promocyjnych, kampanii 
reklamowych, itd. ochrona danych osobowych. 

13. Ochrona danych osobowych 

13.1.Administratorem danych osobowych jest firma:   

 Karol Kazikowski 

 Ul. Turkusowa 5/94 

 60-658 Poznań 

 NIP: 2810059457 

13.2.Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez 
okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji biegu, wyłonienia 
zwycięzców i odbioru nagród. 

13.3.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), 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (t.j. Z 2016 r. Poz. 
922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 
RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem. 

13.4.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/
organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

13.5.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 
UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i 
zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO 
i art. 6 ust. 1 lit. A) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda 
osoby, której dane dotyczą. 



13.6.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.  

13.7.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. 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. 

13.8.Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 14 regulaminu, 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 jego datą urodzenia, nazwą klubu i 
miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej biegu oraz w wynikach 
zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegu. 

13.9.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w biegu. 

14. Postanowienia dodatkowe: 

11.1.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

11.2.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w wypadku   
 celowego "skrócenia" trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych  
 uczestników biegu.


