
1. KOLSKI BIEG WOŚP „POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ” 

REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Głównym organizatorem 1. Kolskiego Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” jest, MOSiR Koło z 

siedzibą w Kole. 

2. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Malinowa Mamba”, Koło Biega. 

3. Partnerzy OSP Koło nad Wartą. 

4. Sponsor strategiczny SOKOŁÓW S.A. 

5. Patronat nad biegiem objął Burmistrz Miasta Koło. 

II. CEL 

1. Propagowanie autorskiej akcji Fundacji WOŚP „Policz się z cukrzycą” oraz Programu Leczenia 

Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. 

2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy. 

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży w ramach Programu Leczenia 

Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. 

III. TERMIN, TRASA I MIEJSCE 

1. Bieg i marsz NW odbędzie się w dniu 13.01.2019 o godz. 11.30 

2. Start, meta i Biuro zawodów (otwarte w dniu biegu od godz. 10.00 do 11.00) zlokalizowane 

będą na Stadionie Miejskim MOSIR Koło ul. Sportowa 12. 

3. Długość trasy: 5 km. 

4. Przebieg trasy: Stadion Miejski, wały nadwarciańskie i tereny przyległe, aleje Parku 600-lecia. 

5. Szczegółowy przebieg trasy zostanie zamieszczony na fanpage 1. Kolskiego Biegu WOŚP „Policz 

się z cukrzycą”.  

6. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez firmę Time4Run. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: 

a) przedstawi w biurze zawodów swój dokument tożsamości wraz ze zdjęciem, 

b) zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, 

c)  wniesie opłatę startową, 

d) podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność i oświadczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie biegowej ( podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095), 

2. W biegu i marszu NW mogą wziąć udział również niepełnoletni zawodnicy w wieku 16 – 18 

lat(którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości). Są oni zobowiązani do posiadania 

pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub opiekunów prawnych, z ich podpisem i nr 

PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, 

który posiada przy sobie dokument tożsamości wraz ze zdjęciem w celu weryfikacji zawodnika 

w biurze zawodów. 

3. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. 

4. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 



 

V. ZGŁOSZENIA, OPŁATY I LIMIT 

1. Zgłoszenia do 1. Kolskiego Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” będą przyjmowane poprzez 

formularz zgłoszeniowy dostępny na fanpage 1. Kolskiego Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” 

lub bezpośrednio na stronie: http://time4run.com.pl/imprezy/kolski-bieg-wosp/ 

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 10.01.2019. Po tym terminie, jeżeli limit miejsc 

nie zostanie wyczerpany, dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Biura 

w dniu zawodów. 

3. Limit uczestników 1. Kolskiego Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” wynosi 150 osób (110 Bieg 

i 40NW).  

4. Opłata wynosi 20 PLN on-line i jest w całości przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla 

kobiet w ciąży. 

5. Opłata w Biurze Zawodów wynosi 30 PLN i jest w całości przeznaczona na zakup pomp 

insulinowych dla kobiet w ciąży. 

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.  

7. W przypadku wyczerpania limitu możliwe będzie uczestnictwo w biegu lub w marszu NW w 

formie happeningu, bez numeru startowego i medalu na mecie, po uprzedniej wpłaciena 

główny cel charytatywny, w Biurze zawodów. 

VI. ŚWIADCZENIA, KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1. Każdy uczestnik biegu otrzymuje: 

a) numer startowy; 

b) medal na mecie; 

c)  upominki od sponsorów i partnerów Biegu; 

2. Przeprowadzona zostanie tylko klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu i w NW.  

3. Pierwsza trójka kobiet oraz pierwsza trójka mężczyznw biegu i NW nagrodzona zostanie 

statuetkami. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Zgodnie z (art.13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) informuję, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kole, 
zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych 
osobowych.  

2)  Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Ewa Galioska, e-mail: 
inspektor@osdidk.pl.  

3) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach.  

4) Dane osobowe Uczestników Zawodów będą przetwarzane w związku z organizacją i promocją 
imprez Organizatora, wyłonieniem zwycięzców Zawodów oraz przyznaniem i wydaniem 
nagród.  

5) Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji Zawodów również we 
współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji 
Zawodów.  



6) Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci: imienia i 
nazwiska, miejscowości, roku urodzenia oraz nazwy klubu na liście startowej oraz na liście z 
wynikami.  

7) Uczestnik Zawodów posiada prawo do:  

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych,  

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie kierując 
korespondencję na adres Organizatora.  

8) Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją 
Zawodów uniemożliwia uczestnikowi start w Zawodach.  

9) Dane osobowe Uczestników Zawodów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.  

10) Dane osobowe Uczestników Zawodów będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu 
roku obrachunkowego.  

11) Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego 
w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, 
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie go na następujących polach 
eksploatacji:  

a) utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniania w dowolnej 
formie,  

b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  

c) wykorzystania do promocji i organizacji Biegu i działalności Organizatora,  

d) udostępniania Współorganizatorom w celu ich promocji w kontekście udziału w Zawodach,  

e) 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,  

f) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach,  

g) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników 1. Kolskiego Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą”  obowiązuje niniejszy 

regulamin. 

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 

3. Organizator zapewnia szatnie bez natrysków. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.  

6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność lub prawnego opiekuna i ponosi 

związane z tym ryzyko. 

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 


