
 
 
 
 
 

 
 
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Zabiegany Skaryszew”, Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie, Stadnina Koni Hubertus 
w Skaryszewie  
Współorganizator: Powiat Radomski.  

 

Cel: Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej oraz krzewienie ducha sportu. 
  

Termin i miejsce:  21.05.2022 r. /sobota/ Stadnina Koni Hubertus, ul. Partyzantów 72. 
Program: 
BIEG  GŁÓWNY - 10   km,  LIMIT MIEJSC 150 osób, start godz. 18.oo 
Kategorie:  
- OPEN kobiety i mężczyźni,  zwycięzcy kat. Open nie są klasyfikowani w kat. wiekowych 
- kat. wiekowe: KiM 16 (16-19 lat), KiM 20 (20-29 lat), KiM 30 (30-39 lat), KiM 40 (40-49 lat), KiM 50 (50-59 lat), KiM 60 (60-69 lat) 

BIEGI DZIECI GODZ. 15.3O 
klasyfikacja dziewcząt i chłopców - statuetki za msc I-III, medale 
stęp 50 m dzieci : przedszkolaki 
kłus 100 m dzieci : I, II kl  
galop 200 m dzieci : III, IV kl 
cwał 300 m dzieci : V,VI kl 
400 m dzieci: VII, VIII  
LIMIT MIEJSC 100 osób  UWAGA! dzieci przebywają na biegu pod opieką opiekunów. 
Zapisy dzieci: wiadomość na fb Zabiegany Skaryszew. Należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz imię i 
nazwisko rodzica oraz nr kontaktowy rodzica. 

Trasa biegu: start i meta stadnina koni Hubertus, trasa: polne, gruntowe oraz leśne drogi.  
 

Uczestnictwo: 
-do udziału w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16 lat  (za pisemną zgodą rodziców lub   
 opiekunów prawnych ), 
-pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
-każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 

-ZAPISY i opłata: Cronochip, opłata elektronicznie 40 zł do dnia 19.05.2022 r,  50 zł w dniu zawodów 
 

Nagrody: 
-Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. Za pierwsze trzy miejsca pamiątkowe  puchary.  

W kategorii open M i K nagrody finansowe. 
 

Postanowienia końcowe: 
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  
2. Pomiar czasu z chipem zwrotnym. 
3. Patronat honorowy: Starosta Radomski. 
4. Partnerzy: Stowarzyszenie "Przyjaźń" z Dzierzkówka Starego, Stowarzyszenie "Zawsze Razem" z Gębarzowa. 
5. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania biegu, grochówkę oraz wodę mineralną.  
6. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.  
7. Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 

ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej i prawnej w zakresie poniesionych 
szkód na zdrowiu i mieniu. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich 
uczestników przed rozpoczęciem biegu. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

9. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do  przestrzegania niniejszego regulaminu 
10. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 i możliwe są zmiany 

regulaminowe, do odwołania imprezy włącznie. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. 
13. Akceptacja regulaminu jest również zgodą na publikację wizerunku - zdjęć i filmików do celów promocyjnych biegu oraz do  

przetwarzania danych osobowych (lista zawodników) zgodnie z rozporządzeniem RODO. Zapewniamy ochronę wszystkich 
danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów. 



KLAUZULA RODO SKARYSZEWSKI BIEG KONIKA 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 sprawach swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Zabiegany Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie, ul. Słowackiego 
5, w dalszej części zwane „Administratorem”. 

2. Ze  Stowarzyszeniem  w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: 
zabieganyskaryszew@onet.pl lub pocztą na adres siedziby. 

3. Dane osobowe uczestnika Biegu przetwarzane będą: 
a. w celu prawidłowej organizacji imprezy i wszelkich akcji z nią związanych, w tym w zakresie koniecznym do 

dokonania rejestracji w celu wzięcia udziału w imprezie, w tym publikacji wyników, informacji, itp. wykonania 
umowy, do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez uczestnika Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit 
b RODO); 

b. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub 
obronie przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

c. jednocześnie informujemy, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne 
rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 
umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych 
Organizatora i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz www) w celach promocyjnych 
oraz informacyjnych w związku z organizacją Skaryszewskiego Biegu Konika, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe 
fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej 
przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcia 
oraz materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego 
wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 
biegu  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi dla Stowarzyszenia  w zakresie obsługi 
organizacyjnej biegu. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa organom administracji państwowej i samorządowej, którym jesteśmy zobowiązani 
przekazać Pani/Pana dane osobowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. 
6. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO; 
f. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 
g. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.Wskazane żądania mogą być wnoszone e-mail: zabieganyskaryszew@onet.pl lub pocztą 
na adres siedziby. 

W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pan i/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Skaryszewskim Biegu Konika. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (przetwarzanie 
bez udziału człowieka). 

 
 


