
 
REGULAMIN 

 
XII Ogólnopolski „Bieg Cysterski” 

Bledzew – 05 lipca 2020 r. 
1. Cel imprezy: 
    - upowszechnianie czynnego wypoczynku poprzez masowe bieganie,  
    - promocja walorów turystycznych Gminy Bledzew, 
    - integracja społeczności Gminy Bledzew. 
 
2. Organizator: 
    - Urząd Gminy Bledzew,  
    - przy współpracy: Biblioteka Publiczna w Bledzewie, OSP w Bledzewie oraz BOA w 
      Bledzewie. 
 
3. Termin:  
    - 5 lipca 2020 r. - niedziela - start biegu o godz. 16.00,  
    - przed biegiem głównym rozpocznie się o godz. 15.30 bieg dla dzieci do lat 16.  
 
4. Trasa i miejsce: – start i meta ul. Rynek, ul. Kościuszki, ul. Starodworska, ul. Nowa,  
    ul. Piaskowa, ul. Wodna, ul. Tylna, ul. 1 Maja.   
    Uwaga!  
    - różnorodna nawierzchnia ulic i dróg oraz różnica wzniesień, 
    - bieg główny – 5.000 metrów (2 pętle x 2.500 m.). 
 
5. Warunki uczestnictwa: 
    - bieg główny: ukończone 16 lat, dobry stan zdrowia, własna odpowiedzialność, 
    -  osoby uczestniczące w biegu głównym ponoszą opłatę startowa w kwocie 20zł. 
 
6. Kategorie wiekowe: 
    - kobiety open i mężczyźni open (obowiązują również mieszkańców gm. Bledzew). 
 
7. Nagrody: 
    - kobiety od 1 do 3 miejsca – okolicznościowe puchary i nagrody rzeczowe,  
    - mężczyźni od 1 do 5 miejsca – okolicznościowe puchary i nagrody rzeczowe, 
    - w kategorii najlepsza/najlepszy mieszkaniec Gminy Bledzew,  
    - wśród zawodników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe, 
    - każdy uczestnik biegu otrzyma okolicznościową koszulkę.  
 
8. Uwagi końcowe: 
    - w dniu imprezy biuro zawodów: - Bledzew ul. Rynek 9, czynne od godz. 14.30,  
    - przed biegiem pobiera się opłatę startową w kwocie 20 zł, 
    - z opłaty zwolnione są dzieci, 
    - uczestnik biegu ma obowiązek podpisania oświadczenia o udziale w zawodach na  własną 
       odpowiedzialność oraz ubezpieczenia się we własnym zakresie, 
    - uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych   
      organizatora oraz na wykorzystanie wizerunku w celu promocji zawodów i dokumentowania 
      imprezy,  
    - uczestnik biegu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie w trakcie trwania zawodów 
       oraz za wyrządzone szkody, 
    - organizator zapewnia uczestnikom biegu jednorazowy pakiet (koszulka i posiłek).  
 
9. Dodatkowe informacje: 



    - przed biegiem głównym planowane jest zorganizowanie biegów dla dzieci na dystansie 500m 
      (w zależności od zainteresowania zawodami), które objęte zostaną odrębnymi zasadami 
      uczestnictwa w zawodach – pisemna zgoda opiekunów, 
    - w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Bledzewie, oddalonej od biura zawodów i miejsca startu 
      około 400 m. istnieje możliwość skorzystania z szatni i toalety, 
    - posiłek dla uczestników biegu zaplanowany jest po jego zakończeniu – miejsce wydania posiłku 
       budynek Biblioteki w Bledzewie,     
    - prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi, który też zastrzega sobie 
      prawo do zmian w/w regulaminie o czym jeszcze przed startem do biegu zostaną poinformowani 
       jego uczestnicy,  
    - dodatkowe informacje, tel.: 95-7436619, 95-7436610 
    - ewentualne pytania można kierować na adres srodowisko@bledzew.pl 
 
                                                                                                                          Serdecznie zapraszamy 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 
1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją XII Ogólnopolskiego Biegu 
Cysterskiego jest Wójt Gminy Bledzew (adres: ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, tel. 95 743 66 10, e-
mail: poczta@bledzew.pl).  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji XII Ogólnopolskiego Biegu Cysterskiego  
4. Po zakończeniu biegu klasyfikacja zostanie upubliczniona poprzez wywieszenie na tablicy. W 
trakcie biegu nazwiska uczestników będę wymieniane przez prowadzącego bieg do publicznej 
wiadomości osobom zgromadzonym. 
5.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych 
bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
• żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
 
Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych.  
Organizacja XII Ogólnopolskiego Biegu Cysterskiego jest związana z koniecznością przetwarzania 
danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana 
do podania danych osobowych. 
 
Bledzew, 3 luty 2020                                                                      
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