
 

  

V CHARYTATYWNY BIEG DLA NADZIEI 

1. TERMIN i  MIEJSCE BIEGÓW : 

24.04.2022 r. (niedziela) 

Park Miejski im. Armii Krajowej w Strzelinie 

Sekretariat zawodów obok sceny. Czynny od godziny 12.00 . 

 

START BIEGU – GODZINA 13.30 

2. ORGANIZATORZY: 

Strzelińskie Hospicjum Domowego Nadzieja w Strzelinie 

Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o. 

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie 

 

3. PATRONAT HONOROWY: 

Burmistrz Miasta i Gminy  Strzelin 

4. CEL BIEGU: 

- pozyskanie środków dla podopiecznych Stowarzyszenia Hospicjum Nadzieja w Strzelinie, 

- popularyzacja aktywności związanej ze zdrowym stylem życia, w szczególności promocji aktywnego 

wypoczynku poprzez uprawianie sportu. 

 

5.TRASA i DYSTANS : 

Bieg na dystansie 2000 m wiedzie  alejami Parku Miejskiego. Nawierzchnia asfaltowa. Bieg 

Charytatywny dla Nadziei ma charakter otwarty. Dystans można przebiec, przemaszerować.  

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- W biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek. Oświadczenie w imieniu osób 

niepełnoletnich podpisują rodzice/opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są do opieki nad dziećmi 

podczas trwania imprezy, 

-warunkiem udziału w biegu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie internetowej  www.ultimasport.pl/zapisy lub w biurze zawodów oraz dokonanie opłaty 

startowej na konto Stowarzyszenia Hospicjum Domowego Nadzieja w Strzelinie 4195 8800 0400 0001 

1420 0000 10 

z dopiskiem V Bieg  Charytatywny + imię i nazwisko zawodnika. Wpisowe wynosi 10 zł ( lub więcej *) . 
* Z uwagi na charakter Biegu mogą Państwo wpłacić kwotę wyższą niż przewidziana opłata startowa.  

Wpisowe  nie podlega zwrotowi. 

- w Biegu Charytatywnym   mogą startować wyłącznie osoby , którym na to pozwala  stan zdrowia.  

Dokonanie rejestracji  jest jednoznaczne z deklaracją o stanie zdrowia pozwalającym na udział w 

wydarzeniu. 

http://www.ultimasport.pl/zapisy


6. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) 

informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana jest: Strzelińskie Centrum 

Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane Pani/Pana: w celu 

przeprowadzenia imprezy o nazwie ,,V Charytatywny Bieg dla Nadziei”. Jednocześnie 

informujemy, że ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych i prawo do ich 

poprawienia na warunkach określonych    w ustawie o ochronie do danych osobowych. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zagubione podczas imprezy. 
Impreza ma charakter rekreacyjny, nie ma pomiaru czasu. 
Każdy uczestnik otrzymuje przed rozpoczęciem biegu numer  startowy, a po  który ukończeniu  biegu 
pamiątkowy medal.  
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
 
 
 

 


