
REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI  
 „Bieg Śladami Bitwy w Bykowcach – Ostatnia Walka Marianna Zaremby 10.09.1939 r.” 

 
 
I Cel imprezy 
• promocja patriotyzmu i wzmacnianie tożsamości narodowej 
• integracja wielopokoleniowa mieszkańców Sanoka i okolic oraz upamiętnianie lokalnych wydarzeń 

historycznych 
• upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu  
• promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

 

II Organizator 
• Sanoccy Biegacze – wspierani przez Stowarzyszenie SanOK Biega 
• Prodefenisione Pro Historia - Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT 
 
III Dystans 

Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników: 

• Sprint Małych Bojków (1, 2, 3, 4, 5, 6 lat - roczniki: 2021-2016) – dystans  100÷150 metrów 

• Bieg Żwawych Łemków (7, 8, 9, 10, 11 lat - roczniki: 2015-2011) - dystans  200÷250 metrów 

• Trucht Chyżych Pogórzan (12, 13, 14, 15 lat - roczniki: 2010-2007) – dystans 500÷700 metrów 

 

IV Termin i miejsce Biegów 
1. Biegi odbędą się w 17.09.2022 r. o godzinie 10:00 w Sanoku, w okolicy Muzeum 

Budownictwa Ludowego, Park Etnograficzny w Sanoku  
2. Powyższe Biegi odbędą się niezależnie od siebie. 

 

V Uczestnictwo   
1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy urodzeni w latach 2007 - 2021. 

 
2. Warunkiem uczestnictwa w Biegach dla Dzieci jest wypełnienie, podpisanie i oddanie w 

biurze zawodów dla dzieci Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia Rodzica lub 

Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu. Podpisanie Formularza 

Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza 

Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony 

niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje 

uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. 
 

3. Zgłoszeń należy dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie: 
www.sanokbiega.pl  

4. Limit uczestników określa się na 150 osób. 
 
VI Opłata startowa 

1. Udział w Biegu jest bezpłatny w ramach wsparcia w Ogólnopolskim Konkursie Ofert 2022 w 
ramach Pro defenisione, pro historia – wspieramy oddolne inicjatywy historyczne, 
patriotyczne i pro obronne dla Polski – II edycja na lata 2022-23 

 

VII Świadczenia 
 

1. Dzieci, które ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale oraz drobne upominki zależne od 
pozyskanych sponsorów. 

 
 

http://www.sanokbiega.pl/


VIII Bezpieczeństwo 
 

1. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w Biegach dla Dzieci osób biegnących ze 
zwierzętami. 

 
2. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla 

innych uczestników. 
 

3. Uczestnicy z najmłodszej kategorii (Sprint Małych Bojków) mogą biec w asyście Rodzica lub 
Opiekuna pod warunkiem nie przeszkadzania innym uczestnikom. Dzieci nie mogą być 
niesione przez dorosłych - muszą dotykać stopami ziemi. 

 
4. W trakcie zawodów uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminu i poleceń Organizatora. 

 

IX Dane osobowe i ochrona wizerunku 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest organizator zawodów 
sportowych – Stowarzyszenie SanOK Biega z siedzibą w Sanoku, ul. Przemyska 70, (dalej:  
„Organizator”) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000781718. 

 
2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, 

wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, 
obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa. 

 
3. Uczestnik poprzez rejestrację na zawody akceptuję regulamin i wyraża zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w 
szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: 

 
● imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty 

elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w 
zawodach; 

 
● imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach 

telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu 

poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach marketingowych i 
promocyjnych; 

 
● adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji 

dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach 
promocyjnych i marketingowych; 

 
● numer pesel na potrzeby uczestnictwa w losowaniach przeprowadzanych w ramach 

zapisów na poszczególne imprezy/zawody organizowane przez Organizatora. 
 

4. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru 

telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody, a 

także obsługującym system losowania na wybrane zawody oraz wykonującym pomiar czasu 

w tym publikację wyników. 
 

5. Organizator przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres poczty 
elektronicznej – oficjalnym sponsorom i partnerom, jednak wyłącznie w celu związanym z 
promocją i marketingiem oraz współorganizacją zawodów. 

6. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej 
będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich 
przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których 
mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie 
uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Stowarzyszenie 
SanOK Biega z siedzibą w Sanoku, ul. Przemyska 70. 

7. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat. 



8. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 
w każdym czasie. 

9. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne 
do uczestnictwa w zawodach oraz losowaniu. 

10. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to 
z obowiązujących przepisów prawa. 

11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie 
przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

12. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do 
przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, 
używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów 
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, 
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-
telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

13. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 
nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, 
strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się 
na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, 
podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany 
do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, 
udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez 
powiadomienia w celu reklamy i promocji w/w zawodów. 

14. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 
organizatora, proszę kontaktować się przez e-mail: sanokbiega@gmail.com 

 
 
X Postanowienia końcowe 
 

1. Biuro zawodów dla dzieci otwarte będzie w dniu 16.09.2022 w godzinach 16:00÷18:00 oraz 
w dniu zawodów w godzinach 8:00÷10:30.  

2. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.  
3. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości 
bądź części) zachowają ważność i wykonalność.  

6. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 
 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu Biegów dla Dzieci, przy czym 

uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej 

informacji w Biurze Zawodów, najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem Biegów. Dokonanie 

zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych 

dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników. 
 

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi 
Biegów dla Dzieci. 

 
9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres 

sanokbiega@gmail.com 
 
Koordynator biegów dzieci:   Tomasz Szyszło   tel.: 509399189 
Dyrektor organizacyjny:  Jarosław Jachimowski  tel.: 883 669 992 

mailto:sanokbiega@gmail.com

