„SUWAŁKI NIEZŁOMNYM”
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLETYCH 2019
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§1
Postanowienia ogólne
Akcja ma na celu uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz promocję aktywności fizycznej
i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Suwałk.
Bieg odbędzie się na zasadzie rodzinnego happeningu, którego długość – około 2000m.
Organizatorem Biegu „Suwałki Niezłomnym” – bieg imienia Mariana „Rysia” Piekarskiego
jest Stowarzyszenie Kibiców Wigier Suwałki „FORZA Wigry”.
Organizator nie pobiera żadnych opłat z tytułu udziału w Biegu.

§2
Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 02.03.2019 o godz. 17:00 w Suwałkach.
2. Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu 02.03.2019 w godz. 15.00 – 16.30.
Lokalizacja Biura: CHR Plaza Suwałki (wejście przy budynku dawnego więzienia, ul. Gen. J.
Dwernickiego 15).
3. Trasa i dystans – podstawowe informacje:
Trasa Biegu przebiega ulicami wybrukowanymi, asfaltowymi oraz chodnikami. Na czas
trwania Biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.
 Długość trasy: około 2000m
 Godzina startu: 17:00
 Start: ul. Gen. J. Dwernickiego 15 (plac przed CHR Plaza Suwałki)
 Meta: ul. Gen. J. Dwernickiego 15
 Trasa biegu: ul. Gen. J. Dwernickiego 15 - ul. T. Noniewicza – ul. Chłodna – nawrót – ul.
T. Noniewicza – ul. Gen. J. Dwernickiego
§3
Warunki zgłoszenia i uczestnictwa
1. W Biegu prawo startu mają osoby, które na dzień 02.03.2019 ukończyły 18 lat.
W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest
posiadanie zgody na udział w zawodach, podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów
(załącznik nr 1). Oświadczenie należy złożyć w dniu 02.03.2019 r. w Biurze Zawodów.
2. Zgłoszeń do biegu należy dokonywać elektronicznie do dnia 27.02.2019 do godz. 15.00 na
stronie www.elektronicznezapisy.pl lub w Biurze Zawodów, o ile liczba miejsc startowych
nie zostanie wcześniej wyczerpana.

3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego
dostępnego na stronie, na której zawodnik zapisywał się na bieg.
4. Limit Uczestników Biegu wynosi 300 osób.
5. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do
wcześniejszego zakończenia rejestracji.
6. Weryfikacja Uczestników odbędzie się w dniu 02.03.2019 w godzinach 15:00-16:30
w Biurze Zawodów.
7. Uczestnik zgłaszając się do Biegu wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym
w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także
podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku,
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem
w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania
w Internecie.
8. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Dodatkowo, mogą wystąpić
inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Wypełnienie
Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik
oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci
Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich)
poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym
Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem,
stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału
Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony
Organizatora.
§4
Klasyfikacja i nagrody
1. Ze względu na charakter Imprezy Organizator nie wprowadza numerów startowych podczas
Biegu oraz nie prowadzi klasyfikacji pod kątem zajętych miejsc.
2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal oraz koszulkę.
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§5
Postanowienia końcowe
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania Imprezy.
Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres biegi@osir.suwalki.pl
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
§6

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO), informujemy, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Kibiców Wigier
Suwałki „FORZA Wigry”, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Janusza Korczaka 10/37,
16-400 Suwałki,
2. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a) zapisów do biegu „Suwałki Wyklętym” oraz weryfikacji danych osobowych
podczas odbioru pakietów startowych
3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) przez czas wykonania zadań związanych z organizacją biegu
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
c) przez czas w którym Stowarzyszenie Kibiców Wigier „Forza Wigry” w Suwałkach
może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania
naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych
4. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z
którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań
statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym
nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym
podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do
realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych,
w tym umownych
5. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych
osobowych
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
e) prawo przenoszenia danych;
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być
warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych
i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez
nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w
realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym
umownych

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego
o zdolności osoby niepełnoletniej do udziału w biegu na dystansie około2000m
Imię i nazwisko, data urodzenia osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu:
.................................................................................................
Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego:
.................................................................................................

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział
.................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)
w dniu 03 marca 2019 r. w biegu na dystansie około 2000m.
pn. Bieg „Suwałki Niezłomnym”. Bieg Pamięci Imienia Mariana „Rysia” Piekarskiego”,
organizowanym przez Stowarzyszenie Kibiców Wigier Suwałki „FORZA Wigry”
Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą. Jako rodzic / opiekun prawny
osoby niepełnoletniej akceptują Regulamin biegu znajdujący się na stronie www.resosuwalkibieg.pl.
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz za jego udział w wyżej
wymienionej imprezie rekreacyjno-sportowej. Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka brak jest
jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w imprezie
sportowej . Bieg „Suwałki Niezłomnym”. Bieg Pamięci Imienia Mariana „Rysia” Piekarskiego” . Stan jego zdrowia
pozwala na udział jako uczestnika.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do
organizacji i przeprowadzenia biegu „Suwałki Niezłomnym”. Bieg Pamięci Imienia Mariana „Rysia” Piekarskiego ”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach informacyjnych dotyczących
biegu „Suwałki Niezłomnym”. Bieg Pamięci Imienia Mariana „Rysia” Piekarskiego”

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

