
REGULAMIN 
II Bieg Wirtualny „Jak bić to rekord”  

 
 
I. ORGANIZATOR: 

1. Organizatorem biegu jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,  

ul. Wadowicka 4 

 

II.       CEL: 

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz nordic walking jako zdrowej i prostej 

formy sportu i wypoczynku. 

 

2. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie oraz 

zamanifestowanie brak tolerancji na takie zachowania. 

 

3. Ukazanie aktywnego spędzania czasu jako sposobu radzenia sobie z agresją. 

 

4. Integrację grup społecznych, głównie rodzin. 

 

 

III. TERMIN i MIEJSCE: 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie od  19 września do 19  

października 2021 roku dystansu minimum 5 kilometrów (biegiem, nordic walking, 

chodem) w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez 

wysłanie na adres bieg@gopswieprz.pl zdjęcia lub print screen z aplikacji lub 

zegarka. 
 

2. Rejestracja zawodników  odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie http://gopswieprz.pl/formularz-rejestracji-bieg-wirtualny/ 
 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się 

na stronie http://gopswieprz.pl/formularz-rejestracji-bieg-wirtualny/    

Pierwsze 150 osób, które dokonają rejestracji i prześlą potwierdzenie wykonania 

zadania otrzyma medal pamiątkowy. 
 

2. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu 

startu ukończy 18 lat. Osoba niepełnoletnia zobowiązana jest do pokonania dystansu 

w towarzystwie osoby pełnoletniej. 

 

3.     Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez  

wysłanie na adres bieg@gopswieprz.pl zdjęcia lub print screen biegu z aplikacji lub 

zegarka. 
 

4.        Potwierdzenie aktywności należy przesłać najpóźniej do dnia 24.10.2021 roku. 

 

5.   Wysyłka medali nastąpi w terminie do 20 dni po nadesłaniu na adres e-mail:   

bieg@gopswieprz.pl  potwierdzenia pokonania dystansu. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi 

zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach            

i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne 

przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach.  



 

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez 

jednostki zgłaszające lub indywidualnie. 

 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 

 

4. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, Ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 z dnia 24.05.2018), iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu z 

siedzibą władz przy ul. Wadowicka 4 34-122 Wieprz, tel. +48 33 8755 415, faks +48 33 8755 415, e-

mail:gopswieprz@poczta.onet.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem  

e-mail iod@wieprz.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa w zawodach na podstawie zgody 

wyrażanej przez Pani/Pana 

4. Wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji – podstawą 

przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

5. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane 

osobowe na jego polecenie. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w tym w 

szczególności do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, do momentu przedawnienia roszczeń 

oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów 

prawa. 

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszeniowej jest warunkiem 

uczestnictwa w Biegu. Niepodanie powyższych danych spowoduje niemożność uczestnictwa  w 

imprezie. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania. 

mailto:iod@wieprz.pl

