
        

REGULAMIN
II Biegu za lisem

Organizowanego przez  Radę Osiedla  Antoninek  –  Zieliniec  –  Kobylepole 
przy  współpracy  z  Akademią  Młodych  Olimpijczyków 
i Wszystkoobieganiu.pl 

1. Cel imprezy:
• popularyzacja  biegania  jako  najprostszej  formy  czynnego 

wypoczynku,
• promocja  walorów  przyrodniczo-turystycznych  osiedla  Antoninek  – 

Zieliniec – Kobylepole,
• integracja  środowiska biegaczy i społeczności lokalnej,
• propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców osiedla.

2.  Organizator:  Rada  Osiedla  Antoninek  –  Zieliniec  –  Kobylepole, 
Wszystkoobieganiu.pl
Kontakt: rada.azk@wp.pl ,info@wszystkoobieganiu.com.pl

3.  Termin  i  miejsce  zawodów:  Poznań  Kobylepole-  Polana  Mycielskich  ,
14.05. 2016 r. (sobota),  start: godz. 16.10 

Biuro zawodów jest czynne w sobotę, 14.05.2016 r. w godz. 14.00-15.30. 
Siedziba Rady Osiedla SP 55, ul. Szpaków (wejście przed szkołą).

UWAGA ! Limit liczby zawodników wynosi 100 osób. Organizator zastrzega 
sobie  prawo  do  rezerwacji  dodatkowej  puli  numerów  dla  mieszkańców 
osiedla  A-Z-K.  Numery  nadawane  będą  osobom,  które  dokonały 
prawidłowej rejestracji. 

4. Trasa:
• start i meta Biegu na Polanie Mycielskich ,
• nawierzchnia   drogi polne i dukty leśne,
• długość trasy biegu głównego: 3,1 km. 

5. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia  do  Biegu  przyjmowane  droga  elektroniczna  w  panelu 
zgłoszeniowym.
Plus Timing na stronach: www.wszystkoobieganiu.pl, oraz www.antoninek-
zieliniec-kobylepole.pl do dnia 10.05.2016 r.
W przypadku wyczerpania limitu miejsc organizator zakończy zapisy. 

6. Uczestnictwo:
• Bieg ma charakter otwarty i zostanie przeprowadzony bez względu 

na warunki pogodowe.



• Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 40 minut. 
• Nie ma podziału na kategorie wiekowe.
• Zawodnicy  startują  na  własną  odpowiedzialność  na  podstawie 

podpisanego 
• oświadczenia. 
• W Biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły w dniu zawodów 

14 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna 
zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 

7. Klasyfikacja:
• bieg będzie rozgrywany w kategorii open mężczyzn i kategorii open 

kobiet,
• nagrodami  będą  statuetki  dla  pierwszych  trzech  mężczyzn 

i pierwszych trzech kobiet.

8. Ochrona danych osobowych:
Dane  osobowe  uczestników  biegu  będą  wykorzystywane  zgodnie 
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity:  Dz.  U.  z  2002 r.,  Nr 101 poz.  926). 
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu 
w  związku  z  udziałem  w  II  Biegu  za  lisem  obejmuje  także  publikację 
imienia  i  nazwiska  uczestnika  wraz  z  nazwą  miejscowości,  w  której 
zamieszkuje w każdy sposób,  w jaki  publikowany lub rozpowszechniany 
będzie projekt. 
Organizator  ma  również  prawo opublikować  imię  i  nazwisko  uczestnika 
wraz  z  jego  datą  urodzenia,  nazwą  klubu  i  miejscowości,  w  której 
zamieszkuje,  na  liście  startowej  biegu  oraz  w  wynikach  zawodów 
publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
Uczestnik  ma  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich 
poprawiania.
Podanie danych osobowych  oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 
jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwia udział w biegu. 

9. Postanowienia końcowe: 
Każdy  zawodnik  zobowiązany  jest  do  biegu  z  przypiętym  z  przodu 
numerem startowym. Zawodnicy bez numerów startowych będą usunięci 
z trasy przez służby porządkowe. 
Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa (w tym 
bieg z numerem przypisanym do innej osoby) będą karane dyskwalifikacją 
oraz brakiem możliwoś ci startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach 
organizowanych przez Wszystkoobieganiu.pl i Radę Osiedla.
Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialno ci  za  rzeczy  zgubione  podczas 
imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia uczestników od następstw.
nieszczęśliwych  wypadków.  Każdy  uczestnik  startuje  na  własną 
odpowiedzialność. 
Przekazanie  prawidłowo  wypełnionego  i  podpisanego  formularza 
zgłoszeniowego  oznacza  wyrażenie  zgody  przez  uczestnika  Biegu  na 
wykorzystanie  podanych  przez  niego  danych  osobowych  na  potrzeby 



przesłania  do uczestnika informacji  o  przyszłych imprezach,  produktach 
handlowych,  a  także  na  wewnętrzne  potrzeby  administracyjne  i 
analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić 
kierując  korespondencję  do  Organizatora  na  adres  mailowy: 
rada.azk@wp.pl lub info@wszystkoobieganiu.pl 
Uczestnik  akceptuje  Regulamin  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne 
wykorzystanie  utrwalonego  w  formie  fotografii,  zapisu  elektronicznego, 
wideo swojego wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej 
licencji  na  wykorzystanie  utrwalonego  wizerunku  na  wszystkich  polach 
eksploatacji.
Ostateczna interpretacja Regulaminu Biegu należy do Organizatorów.


