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REGULAMIN 

SZUBIN 2020 Bieg Tropem Wilczym. 

„Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 

 

I. ORGANIZATOR   

1. Organizator lokalny – Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „SZUBINIACY”, ul. Kcyńska 11, 89-

200 Szubin  

2. Osoba do kontaktu – Jacek Paszkiewicz, tel. 602 552 162   

3. Pomysłodawca – Fundacja Wolność i Demokracja   

 

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU   

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 

1963 w obrębie przedwojennych granic RP.   

2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych   

3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.   

4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.   

5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia   

 

III. TERMIN I MIEJSCE   

1. Bieg odbędzie się w dniu 1 marca 2020 w Szubinie na terenie Parku Leśnego „Wesółka”.   

2. Dystanse biegów dla dzieci 200/500/900 metrów. Dystans biegu głównego (rodzinnego)  wynosi 

1963 metry (1800 metrów). Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa 

Franczaka „Lalka”. Można go pokonać biegnąc, truchtając lub spacerkiem.  Dodatkowo odbędą  się 

biegi na dystansach 3.3, 6.6, 10 km i 20 km.  Zawodnicy Nordic Walking (zwane dalej NW) mogą 

startować na dystansach 3.3, 6.6 i 10 km. Klasyfikacji podlegają biegi dzieci oraz na dystansach 1963 

metry, 10 i 20 km oraz  NW 10 km. Kolejność na mecie będzie ustalane wg czasu brutto. Trasy 10 i 20 

km to wielokrotność okrążenia 3.33 km.  

3. Start będzie miał miejsce w Parku Leśnym „Wesółka” w Szubinie.   

4. Start biegów dla dzieci nastąpi o godz. 11.00. Start biegu 20 km i  NW o godz. 11.30.  Start biegu 

głównego ( rodzinnego) o godz. 12.00. Start biegu na 3.3, 6.6 i 10 km o godzinie 12.30.   

 

5. Biegi dzieci 200/500/900 metrów są biegami darmowymi. Pozostałe biegi i NW są płatne. 

6. Trasa biegów 200/500/900/1963 metry będzie przebiegać na terenie Parku Leśnego „Wesółka”. 

Nawierzchnia mieszana, ścieżki leśne, drogi gruntowe i asfalt.  Trasa biegów na 10 i 20 km 

to wielokrotność pętli około 3,33 km. Start na grzybku w lasku, przez las w kierunku rzeki Biała Struga, 

na końcu lasu w prawo w drogę polną wzdłuż lasu, za około 130 m skręt w prawo z powrotem do lasu, 

po wybiegnięciu z lasu w kierunku rzeki Gąsawka i dalej wzdłuż tej rzeki jej lewym brzegiem (droga 
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polna), na wysokości ulicy Mostowej w prawo przez mostek i od razu w lewo w alejkę spacerową 

(asfalt) wzdłuż starego koryta rzeki, na końcu tej alejki w prawo w kierunku ruin zamku i na wysokości  

ruin znowu w prawo wzdłuż rzeki do mostku i w lewo w aleję spacerową, znowu do mostku i przez 

mostek i powrót do miejsca start/meta. Niedopuszczalne jest skracanie trasy. Trasa będzie oznaczona 

i obstawiona ludźmi do kierowania biegaczy w odpowiednią stronę.  

 

IV. LIMIT CZASU   

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu na 20 km wynosi 180 minut. Dla NW na dystansie 10 km 

limit czasu jest ten sam.  

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.   

 

V. ZGŁOSZENIA   

1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dokonanie rejestracji elektronicznej na stronie http://sts-

timing.pl/ oraz dokonanie opłaty (pakiety płatne) poprzez system Tpay. Dokonanie rejestracji, o której 

mowa, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do której istnieje 

podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego 

Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego 

Regulaminu.   

3. Łączna liczba pakietów startowych w biegach płatnych wynosi 160. W przypadku większej ilości 

chętnych niż jest miejsc o  kolejności decyduje data wpłaty. Liczba koszulek w poszczególnych 

rozmiarach jest ograniczona. W przypadku wybrania koszulki w rozmiarze którego już nie ma, zawodnik 

będzie poproszony o wybór innego rozmiaru.  

4. Łączna liczba pakietów darmowych (biegi dzieci) wynosi 90. W przypadku większej ilości chętnych 

niż jest miejsc o kolejności decyduje data zgłoszenia.  

5. Rejestracje elektroniczne (pakiety płatne) przyjmowane będą do dnia 27 lutego 

2020 lub do wyczerpania w/w limitu.   

6. Rejestracja w biegach dzieci (pakiety darmowe) do dnia 27 lutego 2020 lub do wyczerpania w/w 

limitu miejsc.   

7. Na liście startowej widoczne będą osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.  

8. Odbiór pakietów startowych odbędzie się  1 marca 2020 w biurze zawodów w godzinach  10.00 -

12.00. Biuro zawodów będzie znajdować się w okolicy START/META na terenie Parku Leśnego 

„Wesółka”.   

9. Dodatkowe zgłoszenia w dniu zawodów w godz. 10.00 – 11.00. Tylko w przypadku wolnych miejsc.   

 

VI. UCZESTNICTWO   

1. Prawo uczestnictwa w biegach na dystansach 3.3, 6.6, 10 i 20 km mają osoby, urodzone w roku 2003 

i starsze.  Nordic Walking na dystansie 3.3, 6.6 i 10 km, prawo uczestnictwa mają osoby urodzone w 

roku 2007 i starsze.   

http://sts-timing.pl/
http://sts-timing.pl/
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2. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 1963m mają osoby, urodzone w roku 2007 i starsze.   

3. Prawo uczestnictwa w biegach dzieci mają:   

• 200m (rocznik 2013 i młodsze)   

• 500m (roczniki 2012- 2010)   

• 900m (roczniki 2009- 2007)   

4. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa dzieci w biegach dłuższych niż przewidziany przedział 

wiekowy. Obowiązkowy kontakt rodzica z organizatorem przed zapisaniem dziecka do biegu.  

5. Osoby niepełnoletnie muszą przesłać zgodę rodzica/opiekuna prawnego,  na udział w biegu lub NW, 

na email iod@szubiniacy.pl (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu). 

6.  Przystępując do biegu każdy uczestnik jest świadomy, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w 

zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością 

lub uczestnictwem w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.   

7. W skład pakietu startowego (płatnego) wchodzi: koszulka, torba, materiały promocyjne, numer 

startowy i agrafki, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal  oraz posiłek regeneracyjny (grochówka).   

8. W skład pakietu startowego (darmowego) wchodzi: numer startowy, posiłek regeneracyjny (kiełbasa 

z grilla).   

9. Organizator przewiduje prowadzenie elektronicznych (chipy) pomiarów czasu.   

10. Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego 

w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą 

zostać usunięci z trasy biegu.  

11. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego nie będą sklasyfikowani oraz nie 

otrzymają pamiątkowego medalu.   

12. W dniu biegu zostanie zorganizowany parking, toalety, prysznice i szatnie na terenie Stadionu 

Miejskiego.  

 

VII. OPŁATY   

1. Pakiety płatne: (łącznie 160 )  

- do 15 stycznia 2020 – 30zł 

- od 16 stycznia do 20 lutego 2020 – 40 zł 

- od 21 do 27 lutego 2020 – 50zł  

- 1 marca 2020 w biurze zawodów – 70 zł gotówka. (tylko w przypadku wolnych miejsc) 

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Można przepisać pakiet na inną, wskazaną przez siebie, 

osobę. 

3. Pakiety darmowe: (łącznie 90) - rocznik 2007 i młodsi, w biegach na dystansach 200/500/900 

metrów.  
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VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY   

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów odbywa się na podstawie osiągniętych czasów 

brutto.   

2. Klasyfikacja w biegach na dystansach 1963m oraz 10 i 20 km - 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn, 

oraz 10 km NW – 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn. 

3. Klasyfikacja w biegach dzieci – pierwsze 3 miejsca dziewcząt i chłopców.                                                                 

4. Organizator przewiduje nagrody za miejsca 1 -3 za w/w wymienione dystanse.   

 

IX. ZWROTY I REKLAMACJE   

1. Pakiety startowe płatne nie podlegają zwrotowi. Można je przepisać na inną osobę, po uprzednim 

poinformowaniu organizatora. 

2. Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do organizatora, a jego decyzje są ostateczne i 

nieodwołalne.   

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dokonanie rejestracji, o której mowa, jest jednoznaczne z akceptacją poniższych zapisów 

dotyczących ochrony danych osobowych oraz zgody na publikację i rozpowszechnianie wizerunku: 

a) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla 

celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem „Biegu Tropem Wilczym 2020”, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000), 

b) uczestnik wyraża zgodę  na publikację i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie swojego wizerunku na 

potrzeby prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, w formie fotografii wykonanej w celu 

udokumentowania i promowania organizowanego biegu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie 

internetowej Stowarzyszenie pod adresem www.szubiniacy.pl, mediach społecznościowych lub w materiałach 

promujących Stowarzyszenie, 

c) uczestnik oświadcza, iż został/została poinformowany/poinformowana, że podanie danych podczas rejestracji 

jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w biegu, 

d) potwierdza, że zapoznał/zapoznała się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2 do regulaminu). 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Kontakt do osoby upoważnionej przez organizatora – Jacek Paszkiewicz, psszubin@gmail.com,   

tel. 602 552 162.   

2. Stanowiska wydawania medali i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.   

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.   

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.   
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5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub 

uczestnictwem w biegu.   

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.   

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Szubin 

„Szubiniacy” na Facebooku (@szubiniacy), na stronie www.sts-timing.pl. 

9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.   
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Załącznik nr 1 do regulaminu  

         Szubin, …………………………….. r. 

………………………………………………………. 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

adres 

………………………………………………………. 

tel. kontaktowy 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka niepełnoletniego 

 w „Biegu Tropem Wilczym 2020”. 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkałego w ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

o numerze PESEL : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

w „Biegu Tropem Wilczym 2020” organizowanym przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin 

„Szubiniacy” z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 11, który odbędzie się 1 marca 2020 r. 

Oświadczam, że: 

a)  dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. 

b) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w formularzu rejestracyjnym 

dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem „Biegu Tropem Wilczym 2020”, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000), 

c) wyrażam zgodę  na publikację i rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie wizerunku mojego dziecka 

na potrzeby prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, w formie fotografii wykonanej w celu 

udokumentowania i promowania organizowanego biegu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie 

internetowej Stowarzyszenie pod adresem www.szubiniacy.pl, mediach społecznościowych lub w materiałach 

promujących Stowarzyszenie, 

d) zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że podanie danych podczas rejestracji jest dobrowolne, 

aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w biegu, 

e) zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną zawartą w regulaminie biegu. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 do regulaminu  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Realizując obowiązek wynikający 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, 
że: 

I. Administrator danych osobowych. 
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”  
z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 11.  

II. Inspektor Ochrony Danych. 
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Prezes Zarządu stowarzyszenia Patryk Dzikowski,  
z którym skontaktować się można  za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szubiniacy.pl 

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na 
podstawie udzielonej zgody w celach: 

a)  realizacji zadań statutowych przez stowarzyszenie, 
b)  realizacji zawieranych umów, 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

IV. Odbiorcy danych osobowych 
- Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania  
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

- Pani/Pana dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie  
i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w statucie. 

V. Okres przechowywania danych osobowych 
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez 
okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

VI. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych 
- Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

VII. Prawo do cofnięcia zgody. 
- Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie 
wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.  
- Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

 
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. 
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

mailto:iod@szubiniacy.pl

