
Regulamin Wojcieszowskiego Święta Niepodległości na sportowo 

 

I. ORGANIZATOR  

Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wojcieszowie. 

 

II. CELE IMPREZY  

1. Popularyzacja i upowszechnianie chodzenia, biegania oraz jazdy na rowerze jako 

najprostszych form ruchowych człowieka.  

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.  

3. Promocja miasta Wojcieszów oraz terenów Nadleśnictwa Złotoryja. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE  

Wojcieszowskie Zawody Rowerowe 25 km!                  Start godz. 11:00 

Wojcieszowski Bieg Niepodległości 10 km!                    Start godz. 13:20 

Wojcieszowskie Zawody Nordic Walking 10 km!          Start godz. 13:25  

Bieg dla dzieci (teren basenu miejskiego)                      Start godz. 11:30 

 

11.11.2022, Wojcieszów ul. Górnicza 16. 

 

IV. UCZESTNICTWO  

1. Prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas weryfikacji w biurze 

zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów 

długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. 

2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w 

imprezie (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego). 

 

 

 

 

 

 

 



V. KATEGORIE 

Rowery: 

Kobiety 0 – 29    Mężczyźni 0 - 29 

Kobiety 30 – 49   Mężczyźni 30 – 49 

Kobiety 50+    Mężczyźni 50+ 

 

Bieg: 

Kobiety 0 – 29    Mężczyźni 0 - 29 

Kobiety 30 – 49   Mężczyźni 30 - 49 

Kobiety 50+    Mężczyźni 50+ 

 

Nordic Walking: 

Kobiety 0 – 39    Mężczyźni 0 - 39 

Kobiety 40+    Mężczyźni 40+ 

 

VI. TRASA 

 Drogi leśne i szutrowe, single track (DLA ROWERZYSTÓW), kawałek asfaltu. 

 

VII. ZAPISY 

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się online poprzez serwis ultimasport.pl do dnia  

20 października 2022!!! 

 

VIII. OPŁATY brak opłaty startowej. 

 

IX. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW W BIURZE ZAWODÓW  

 Biuro zawodów mieści się w Zagrodzie Edukacyjnej na terenie OSiRu. Zawodnicy 

zobowiązują się dokonać weryfikacji w biurze zawodów oraz podpisać „Oświadczenie 

uczestnika”. Zawodnicy, którzy nie dopełnią obowiązku podpisania oświadczeń, nie zostaną 

dopuszczeni do zawodów. 

 

X. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH  

W związku udziałem w imprezie sportowej: Wojcieszowskie Święto Niepodległości na 



sportowo organizowanego przez Centrum Biblioteczko – Kulturalnego w Wojcieszowie, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku lub/i mojego dziecka, utrwalonego na 

fotografii oraz nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne 

rozpowszechnianie fotografii za pośrednictwem strony internetowej oraz portali 

społecznościowych (m.in. Facebook).  

Informacja w zakresie wykorzystania wizerunku: 

1) Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie.  

2) Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem – bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego. 

3) Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

w Internecie (na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych, tj. Facebook).  

4) Przedmiotowej zgody udziela się pod warunkiem, że wizerunek nie będzie używany w 

formie publikacji obraźliwej lub nie będzie naruszać w inny sposób dóbr osobistych osoby 

utrwalonej na zdjęciu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Biblioteczno - Kulturalne z siedzibą w 

Wojcieszowie (59-550) przy ulicy Juliusza Słowackiego 6. Z administratorem można 

skontaktować się mailowo: biblioteka.wojcieszow@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować mailowo: iod@wojcieszow.pl . 

Dane przetwarzane są dla celów związanych z publikacją wizerunku utrwalonego w ramach 

uczestnictwa w zawodach, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO).  

mailto:biblioteka.wojcieszow@wp.pl
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Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone 

zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie administratora. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i 

stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się 

podjąć to ryzyko, startując w imprezie sportowej na własną odpowiedzialność.  

2. Zawodnik potwierdza, że przyjmuje do wiadomości, iż udział w imprezie sportowej wiąże 

się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, jak też możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne czynniki 

ryzyka.  

3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.  

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.  

5. Podczas imprezy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez 

organizatora przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w 

części lub w całości jest niedopuszczalne.  

6. Opiekę medyczną na czas trwania imprezy zapewnia organizator.  

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości 

uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed 

startem opinii lekarza.  

8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.  

9. Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne. Za ich prawidłowe 

pokonanie odpowiada uczestnik. 

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze na trasie lub w biurze zawodów pod rygorem 

poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.  

11. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, przestrzegać zasad ruchu drogowego 

i poruszać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z dróg leśnych, ulic, czy pojedynczych zabudowań. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyny.  



10. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator.  

11. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


