
Regulamin 
biegu rekreacyjnego pn. „X Wrzesiński Bieg Rodzinny” 

 
 

Organizatorzy: 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Września 
Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Wrzesińskie Obiekty Sportowo Rekreacyjne 

Cel imprezy: 
 
popularyzacja zdrowego trybu życia 
upowszechnianie spacerów, biegów i marszobiegów, jako formy rekreacji i wypoczynku 

Patronat medialny: 
 
Wieści z Ratusza 
Radio Września 

Termin: 16 czerwca 2019 roku (niedziela) – godz. 10.00 – 12.00 

 
Trasa Biegu:  Bieg będzie odbywał się drogą gminną na odcinku 165 m, chodnikiem drogi 
powiatowej na odcinku 109 m, duktami leśnymi ok. 800 m, ścieżką rowerową wokól zalewu ok. 
5000 m oraz alejkami parkowymi ok 1000 m. 
 
Trasa główna - dystans 3,5 km 
 

Basen miejski ► przez mostek drewniany do ulicy Parkowej  w dół  ►  przy Wrześnicy w lewo pod 

mostem kolejowym do tamy ► na tamie w prawo dalej przez tamę w lewo ścieżką pieszo rowerową ► 

na tamie w prawo dalej przez tamę i w lewo ścieżką pieszo rowerową przy „Czardasz” ► przy plaży w 

prawo i prosto przez las do figury ► dalej przy figurze w prawo duktem w kierunku „Czardasza” ► w 

prawo drogą prowadzącą do restauracji Czardasz  ► dalej ścieżką rowerową  za „Czardaszem” do tamy 

► pod mostem kolejowym i prosto do parku  ► dalej w lewo przez mostek drewniany  na basen  miejski 

► META 

 
Trasa dla zaawansowanych - dystans 6,5 km 
 

Basen miejski ► przez mostek drewniany do ulicy Parkowej  w dół ► przy Wrześnicy w lewo pod 

mostem kolejowym do tamy ► na tamie w prawo dalej przez tamę w lewo ścieżką pieszo rowerową 

przy „Czardasz” ► dalej ścieżką rowerową pod wiaduktem prosto do mostu w Psarach Polskich ► za 

mostem w lewo ► ścieżką pieszo rowerową wzdłuż zalewu  ► na tamie prosto ► pod mostem 

kolejowym i prosto do parku  ► dalej  w lewo przez mostek drewniany  na basen  miejski ► META 

 Limit czasu na pokonanie trasy: 1,5 godz. 
 

 Uczestnicy:                                                                                                                                       



- uczestnikiem może zostać osoba powyżej 18-go roku życia, 
- dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć w Biegu tylko pod opieką rodziców lub opiekunów, 
Uwaga: dzieci w przedziale wiekowym 13-18 lat mogą uczestniczyć w Biegu 
samodzielnie po przedłożeniu przy zapisie pisemnej zgody rodziców lub 
opiekunów. 
- z uwagi na ograniczona ilość uczestników o przyjęciu na Bieg decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
 
 

Zgłoszenia: 
- zgłaszać się można od 3 czerwca do 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Straży Miejskiej 
we Wrześni ul. Ratuszowa 1 w godzinach 9.00 – 18.00, w soboty w godz. 9.00 – 13.00, 
lub przez stronę internetową. 
 

Klauzula informacyjna: 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą               
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1; 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora: e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 
616404172. 
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka jeżeli jest uczestnikiem biegu, 
przetwarzane będą w celu realizacji zadania urzędu ( organizacja  X Wrzesińskiego Biegu 
Rodzinnego ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jeżeli jest 
uczestnikiem biegu, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka jeżeli jest uczestnikiem biegu, 
przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym 
wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te 
organy       i związki, 
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,                      
a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 
9) Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka jeżeli jest uczestnikiem biegu, mogą być 
przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, gdy wymagają tego 
przepisy prawa. 
10) zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę 



na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczania, udostępniania i 
rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku oraz wizerunku Pani/Pana dziecka w związku z 
udziałem w X Wrzesińskim Biegu Rodzinnym organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Września oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrześni. 
Zrzekam się niniejszym Pan/Pani wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych),               w tym 
również o wynagrodzenie względem Administratora  z tytułu wykorzystywania wizerunku. 
 

 Zabezpieczenie Biegu: 
- Bieg będzie odbywał się przy ruchu regulowanym, 
- na mecie Biegu zapewniamy pomoc służb medycznych, 
- Organizator nie ubezpiecza uczestników Biegu. 

Uwagi końcowe: 
 
    - warunkiem uczestnictwa w biegu jest zapoznanie się z regulaminem i jego 
 zaakceptowanie. 

- wszelkie spory rozstrzyga Organizator, 
- Organizator nie odpowiada za uczestników, którzy zejdą z trasy Biegu, 
- wszelkie informacje w sprawie Biegu udzielają: 
1/  Anna Grzybowska        tel. (0-61) 640 39 40 

2/  Mirosław Morawski     tel. (0-61) 640 41 00 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 


