
II GMINNY NIEPODLEGŁOŚCIOWY BIEG I MARSZ NORDIC WALKING  

O PUCHAR WÓJTA GMINY RYBNO 

11 listopada 2021 r. 

 

REGULAMIN 

 

I. Cele i założenia biegu 

• Upamiętnienie 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

• Promocja gminy Rybno 

• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności 

 

II. Organizatorzy 

Wójt Gminy Rybno, Urząd Gminy Rybno 

III. Termin i miejsce 

• Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2021 roku (czwartek) w Rybnie ze stadionu 

gminnego w Rybnie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyprianach. 

• Zbiórkę zaplanowano na godz. 13.30. 

• Start zaplanowano na godz. 14.00. 

• Bieg przeprowadzony zostanie na dystansie 2,5 km. 

• Trasa będzie oznaczona. 

• Organizator zapewnia powrót z mety (OSP Cypriany) na miejsce startu (Stadion gminny). 

 

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia 

• W II Gminnym Niepodległościowym Biegu i Marszu Nordic Walking o Puchar Wójta 

Gminy Rybno, zwanym dalej jako Bieg, wziąć mogą wyłącznie uczestnicy spełniający 

warunki określone w Regulaminie (dalej zwani jako Uczestnicy). 

• W czasie Biegu na trasie biegu mogą przebywać jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu 

oraz służby zabezpieczające Bieg. 

• Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała/dostarczyła formularz 

zgłoszeniowy w przewidzianym terminie. Osoba ta nabywa prawa uczestnictwa w biegu. 

• W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, bez ograniczeń wiekowych. 

• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną 

odpowiedzialność. Osoby w wieku do ukończenia 18 lat (które w dniu biegu tj. 11 listopada 

nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od 

rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. 

• Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku 

publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi Biegu. 

• Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu oraz ma prawo usunąć z terenu 

Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub nie przestrzegają 

poleceń osób (służb porządkowych i obsługi Biegu). 

• Organizator nie zapewnia szatni. Organizator zapewnia toalety w strefie START i w strefie 

META. 



• W Biegu powinny brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nie posiadające 

przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 2,5 kilometra. 

• Udział w biegu mogą wziąć wyłącznie osoby, które w dniu wydarzenia przed rozpoczęciem 

biegu złożą oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w Biegu w związku z pandemią COVID-19. FORMULARZ 

OŚWIADCZENIA BĘDZIE DOSTĘPNY DO POBRANIA U ORGANIZATORA W 

DNIU WYDARZENIA TJ. 11 LISTOPADA 2021R.  

• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją II 

Gminnego Niepodległościowego Biegu i Marszu Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy 

Rybno, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 – zwanym dalej „RODO” jest Wójt Gminy Rybno z siedzibą w Rybnie, ul. 

Długa 20, 96-514 Rybno (dalej jako Administrator Danych Osobowych).  

• W każdym przypadku, na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu 

do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. 

• Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub 

zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych 

(np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela 

Gminie Rybno niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na 

wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji- utrwalenie i 

zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w dowolnej formie,  

wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 

• Uczestnik posiada prawo w granicach przewidzianych przepisami RODO - do żądania od 

Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

V. Świadczenia dla uczestników 

W ramach udziału w biegu każdy uczestnik otrzyma: 

1)  Pamiątkową koszulkę, 

2) Medal za ukończenie biegu, 

3) Wodę, 

4) Ciepły posiłek po ukończeniu biegu. 

VI. Nagrody 

• W klasyfikacji generalnej za bieg i marsz nordic walking za zajęcie miejsc 1-3 przyznane 

zostaną puchary. 

• W klasyfikacji w kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymają puchar: dla najmłodszego i 

dla najstarszego zawodnika wydarzenia. 

• Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy 

medal. 



• Nagrody dublują się. Oznacza to, że zawodnik może być dekorowany i nagradzany zarówno 

w klasyfikacji generalnej jak i wiekowej. 

• Puchary/statuetki oraz nagrody przekazywane są podczas dekoracji.  

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe 

zagrażające życiu uczestników). 

• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej. 

• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika 

(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 

• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje 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), a także szkód i 

strat o charakterze majątkowym. 

• Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione 

podczas imprezy. 

• Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, 

jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. 

• Zapisując się na bieg, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem 

zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać. 

• Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla 

innych zawodników np. race. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków 

odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. 

• Przebieg trasy, termin oraz miejsce biegu mogą ulec zmianie a także bieg może zostać 

odwołany w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu 

publikacji niniejszego regulaminu, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn 

niezależnych od Organizatora oraz ze względów bezpieczeństwa. 

• Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie sytuacji Uczestników w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie 

niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego regulaminu 

obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora. 

 


