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CEL 
 
1. Bieg organizowany w ramach kampanii ochrony i promocji zdrowia w tym przeciwdziała-

nia alkoholizmowi. 
2. Łączenie wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.  
3. Popularyzacja biegania jako zdrowej oraz powszechnej formy sportu i wypoczynku.  
4. Krzewienie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia wśród młodzieży i dorosłych. 
5. Promocja regionu i obszarów Gminy Żyrzyn. 
6. Upamiętnienie 159 rocznicy Bitwy pod Żyrzynem (bieg rodzinny).  
7. Promocja Organizatorów i Partnerów biegu. 
 
 
ORGANIZATOR 

 
Sportowo-Historyczne Stowarzyszenie Gminy Żyrzyn „Gloria Victis” 
ul. 1000-lecia 54 
24-103 Żyrzyn 
Zwane dalej „Gloria Victis Run & Gun” 

 
Bieg współfinansuje 
 

Gmina Żyrzyn 
ul. Powstania Styczniowego 10 
24-103 Żyrzyn 

 
 
 

TERMIN I MIEJSCE 
 
1. Żyrzyński bieg trzeźwości odbędzie się w dniu 07.08.2022 r. (niedziela).  
2. Biuro zawodów znajdowało się będzie - na placu przy szkole podstawowej w Żyrzynie: 

- w przeddzień zawodów w godz. 17.00-19.00, 
- w dniu zawodów od godziny 16.00. 

  
 
ZAPISY I REJESTRACJA 
 
1. Zapisy będą prowadzone: 

− Przez aplikację organizatorów zawodów sportowych TIME2GO https://time2go.pl 
do dnia 31.07.2022 r. włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. 

− W przeddzień oraz w dniu zawodów w Biurze Zawodów (o ile wcześniej nie zo-
stanie wyczerpany limit zawodników). 

2. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Wa-
runkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze 
zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia. Zawodnik zobligowany będzie do 
podpisania oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. W 
przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 podpisuje praw-
ny opiekun uczestnika. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu po dokonaniu zapisu elektronicznego 
wskazane jest przesłanie do Organizatora wiadomości z informacją o rezygnacji. 
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CHARAKTERYSTYKA BIEGU 
 
1. „Żyrzyński bieg trzeźwości” organizowany w 2022 roku stanowi czwartą edycję biegu Ży-

rzyńskiego. 
2. W ramach wydarzenia przeprowadzone zostaną biegi na czterech dystansach. Trasa bie-

gu głównego liczy 7  km, biegu rodzinnego 1863 m. Długość biegu rodzinnego odwołuje 
się do roku Bitwy pod Żyrzynem i stanowi jej upamiętnienie. Przewidziany jest także bieg 
dla dzieci do lat 6 na dystansie 100 i do lat 10 na dystansie 400m. 

3. Zawodnicy wystartują w 2 falach, a bieg dla dzieci odbędzie się po biegu głównym, zgod-
nie z przedstawionym poniżej programem szczegółowym. 

 
Program szczegółowy:  

 
Godzina Wydarzenie 

16.00- 17.45 Otwarcie / zamknięcie biura zawodów  

17.45 Rozpoczęcie / rozgrzewka 

18.00 Start biegu głównego  

18.05 Start biegu rodzinnego  

19.30 Zakończenie biegu głównego i rodzinnego 

19.30 Start biegu dla dzieci 

19.40 Losowanie upominków rzeczowych 

19.50 Wręczenie pucharów 

20.00 Zakończenie 

 
 
 
TRASA I DYSTANS 
 
1. Bieg główny uliczno-przełajowy na dystansie 7 km prowadzi drogami polnymi, leśnymi 

oraz asfaltem (z czego cześć asfaltowa stanowi ponad 75% długości trasy). Bieg rodzinny 
prowadzi asfaltem i szutrem. 

2. Poglądowa mapa trasy biegu dostępna będzie na fanpage Facebook stowarzyszenia „Glo-
ria Victis Run &Gun” https://web.facebook.com/GloriaVictisRunGun/ na miesiąc przed ter-
minem biegu. 

3. Trasa nie jest atestowana.  
4. Zapewniamy profesjonalny pomiar czasu na biegu głównym i rodzinnym z opcją powia-

domienia przez sms.  
5. Trasa nie będzie zabezpieczona i zamknięta dla ruchu kołowego. Obowiązuje zgodne  

z przepisami ruchu drogowego przemieszczanie się po trasie biegu. 
6. Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności przy mijaniu się z autami i ma-

szynami rolniczymi. 
7. Na trasie może zostać przeprowadzony kontrolny zapis zawodników przez obsługę trasy.  
8. Trasa będzie oznakowana taśmami i strzałkami. W newralgicznych punktach wolontariu-

sze będą wskazywać kierunek biegu. 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/GloriaVictisRunGun/
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UCZESTNICTWO 
 
1. W biegu głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Brak jest limitów wie-

kowych dla biegu rodzinnego. Bieg dziecięcy na dystansie 100m przewidziany jest dla 
uczestników w wieku do 5 lat. Natomiast dystans 400m dla uczestników w wieku 6-10 lat. 
Osoby poniżej 16 roku życia muszą znajdować się w czasie biegu pod nadzorem pełno-
letniego opiekuna. 

2. Organizator ustalił limit 150 uczestników:  
− 120 miejsc w biegu głównym i rodzinnym,  
− 30 miejsc w biegu dziecięcym.  

Limit uczestników może zostać zwiększony w przypadku dużego zainteresowania  
biegiem. 

3. Warunkiem udziału w biegu jest:  
a) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 
b) wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub złożenie w Biurze Zawodów  
 formularza  zgłoszeniowego, 
c) złożenie w Biurze Zawodów jednego z oświadczeń (załącznik nr 1 lub 2), 
d) przedstawienie Organizatorowi dokumentu ze zdjęciem celem weryfikacji danych. 

4. Każdy uczestnik ma zapewniony: 
− pakiet startowy, 
− zabezpieczenie medyczne na trasie, 

− posiłek po biegu, 
− pamiątkowy medal na mecie. 

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zwrotu numeru startowego po ukończeniu biegu 
(lub w przypadku rezygnacji albo nieukończenia biegu). 

6. W przypadku braku zwrotu numeru startowego, uczestnik ponosi koszt jego zatrzymania 
równy jednostkowemu kosztowi nabycia numeru startowego (który to koszt jest zależny 
od firmy dokonującej pomiar czasu – time2go). 

 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO 
 
1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa 

w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy 
medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem (zabezpieczenie 
medyczne trasy). 

2. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. 
3. Odpowiedzialność za udział w biegu osób niepełnoletnich ponoszą ich prawni  

opiekunowie. 
4. Ze względu na zróżnicowaną drogę biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem 

urazu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn. Odpowiedzialność za po-
wstałe urazy i inne konsekwencje ponosi wyłącznie Uczestnik lub prawny opiekun, który 
wyraził pisemną zgodę na bieg osoby nieletniej. Niezależnie od powyższego, Organizator 
zastrzega sobie prawo do usunięcia z trasy zawodników, którzy, w jego ocenie, wymagają 
interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znaj-
duje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stro-
ju zagrażającym bezpieczeństwu, a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które 
mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organi-
zatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. 
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6. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla 
innych  uczestników.  

7. Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, dlatego wskazane jest 
ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt.  

8. Uczestnicy rezygnujący z udziału w biegu w trakcie jego trwania, niezależnie od przyczyny 
wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Biura Za-
wodów, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej. W przypadku, gdy skutkiem nie 
poinformowania Organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania po-
szukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany Uczestnik.  

9. Ze względu na typ trasy biegu, prosimy o szczególne środki ostrożności. 
10. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odnie-
sienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi wy-
pełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik lub jego prawny opiekun 
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w bie-
gu i startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

11. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpi-
sze własnoręcznie (lub rodzic/opiekun w przypadku osób niepełnoletnich) oświadczenie o 
braku przeciwwskazań do udziału w biegu zawarte w załączniku nr 1 lub 2. 

12. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu. 

 
 
KLASYFIKACJA 
 
Przewidziane są następujące klasyfikacje: 
 

− Bieg główny (około 7 km): 
a) Klasyfikacja OPEN kobiet 
b) Klasyfikacja OPEN mężczyzn 

 

− Bieg rodzinny (1863 metry): 
a) Klasyfikacja OPEN kobiet 
b) Klasyfikacja OPEN mężczyzn 
 
− Biegi dziecięce (100 m oraz 400 m): 
a) Klasyfikacja OPEN na każdym z dystansów 
 

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika biorącego udział w biegu głównym bądź rodzinnym 
jest posiadanie numeru startowego na mecie. 
 
 
 
NAGRODY 
 
1. Klasyfikacja OPEN mężczyzn biegu głównego- za miejsca I-III puchary i dyplomy. 
2. Klasyfikacja OPEN kobiet biegu głównego- za miejsca I-III puchary i dyplomy. 
3. Klasyfikacja OPEN mężczyzn biegu rodzinnego - za miejsca I-III puchary i dyplomy. 
4. Klasyfikacja OPEN kobiet biegu rodzinnego - za miejsca I-III puchary i dyplomy. 
5. Klasyfikacja OPEN biegów dla dzieci- za miejsca I-III puchary i dyplomy. 
6. Każdy uczestnik, który zostanie sklasyfikowany otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 
7. Ilość nagród może się zwiększyć w zależności od sponsorów. 
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OFICJALNE WYNIKI 
 
Oficjalne wyniki zostaną: 
-    rozesłane indywidualnie na  nr telefonu uczestnika podany w zgłoszeniu, 
- umieszczone na fanpage Facebook stowarzyszenia „Gloria Victis Run & Gun” 
https://web.facebook.com/GloriaVictisRunGun/ w terminie do 3 dni, licząc od dnia przepro-
wadzenia biegu oraz na stronie.  
 
 
OPŁATY I ZASADY FINANSOWANIA 
 
1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywa Organizator przy współfinanso-

waniu ze środków gminy Żyrzyn w ramach ochrony i promocji zdrowia w tym przeciwdzia-
łania alkoholizmowi. 

2. Udział w biegu jest darmowy, jednakże przy odbiorze pakietu startowego (w tym min. nu-
meru startowego z chipem do pomiaru czasu) jest wpłata dobrowolnej kwoty (zalecana 
nie niższa niż 30 zł) do puszki na cel charytatywny, który zostanie ogłoszony na fanpage 
Facebook stowarzyszenia „Gloria Victis Run &Gun” 
https://web.facebook.com/GloriaVictisRunGun. 

3. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 
 
 

DANE OSOBOWE 
 
1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyj-

nych imprezy.  
2. Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporzą-
dzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO), podanie wszystkich niezbędnych 
danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi uczestnictwo w biegu. 

3. Organizator zbiera następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres  
e-mail, przynależność klubową, miejscowość, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu 
osoby, którą Organizator może powiadomić w razie wypadku.  

4. Imię i nazwisko, rok urodzenia oraz przynależność klubowa i miejscowość zostaną udo-
stępnione do publicznej wiadomości w formie listy startowej oraz listy wyników wraz z 
osiągniętym czasem i zajętym miejscem w klasyfikacji. 

5. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich 
edytowania lub żądania całkowitego usunięcia z zasobów administratora.  

6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sportowo-Historyczne Stowarzy-
szenie Gminy Żyrzyn „Gloria Victis” ul.1000-lecia 54, 24-103 Żyrzyn. 

7. Każdy uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może 
skontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez e-mail:  
gloriavictis1863@wp.pl 

 
 
 
UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wy-
korzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 

https://web.facebook.com/GloriaVictisRunGun/
mailto:gloriavictis1863@wp.pl
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Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach  elektronicz-
nych, katalogach oraz mediach: gazety, magazyny, strony internetowe oraz serwisy społecz-
nościowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że organizator nie jest 
i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisa-
nymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wy-
powiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegu 
oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora. 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Żyrzyński bieg trzeźwości odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Protesty przyjmuje Biuro Zawodów w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. 
3. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są osta-

teczne i niepodważalne.  
4. Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie za-

istnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.  
5. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Przez akceptację 

niniejszego regulaminu Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od Organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia 
oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych Uczest-
ników. 

7. Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany jeżeli: nie przestrzega regulaminu zawodów, nie 
podporządkowuje się instrukcjom i poleceniom Organizatorów lub obsługi biegu.  

8. Dla Uczestników zostanie udostępniony depozyt na czas biegu.  
9. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany. 
10. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w biegu będą rozstrzygane przez sąd po-

wszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca  

i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w regulaminie 
Organizator będzie informował na fanpage Facebook stowarzyszenia „Gloria Victis 
Run & Gun” https://web.facebook.com/GloriaVictisRunGun/. Ostateczna wersja regulami-
nu będzie dostępna w formie drukowanej w biurze zawodów. 

12. Przystępując do Żyrzyńskiego biegu trzeźwości Uczestnik automatycznie akceptuje po-
stanowienia niniejszego regulaminu.  

 

https://web.facebook.com/GloriaVictisRunGun/
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Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ŻYRZYŃSKIEGO BIEGU TRZEŹWOŚCI 

IMIĘ I NAZWISKO*: 

 

 

DATA URODZENIA*: 

 

 

KLUB/GRUPA/MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

 
WYBRANY BIEG 

 

 

 GŁÓWNY 7 KM                               RODZINNY 1863 M 

IMIĘ I NAZWISKO, NR. TEL. OSOBY, KTÓRĄ NALEŻY 
POWIADOMIĆ W RAZIE WYPADKU: 

 

NUMER STARTOWY**  

*pola obowiązkowe 
** wypełnia Organizator 
 
1. Uczestniczę w biegu na własne życzenie i odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia, związanego z 

uczestnictwem w biegu. Jestem świadomy(a) ryzyka odniesienia kontuzji i w razie jakiegokolwiek wypadku lub kontuzji nie będę 
dochodził(a) roszczeń i odszkodowań od organizatorów biegu.  

2. Stan mojego zdrowia pozwala na wzięcie udziału w biegu. 
3. Mam świadomość, że organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla Uczestników biegu, ale zaleca jego wykupienie (NNW) na okres 

zawodów.  
4. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach promocyjnych oraz informacyjnych związanych  

z działalnością Organizatora. Wyrażenie  zgody jest równoznaczne z tym, iż fotografie oraz filmy wykonane podczas zawodów mo-
gą zostać umieszczone na portalach społecznościach oraz stronach internetowych organizatorów, partnerów  
i patronów medialnych, jak również wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych, informacyjnych i marketingowych przez 
organizatora wydarzenia oraz zostałem poinformowany o tym, że Administratorem moich danych osobowych jest Sportowo-
Historyczne Stowarzyszenie Gminy Żyrzyn Gloria Victis. Jednocześnie mam świadomość, że:  
a) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowej realizacji wydarzenia;  
b) dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), tj. w oparciu o udzieloną zgodę;  

c) dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa;  

d) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych;  
e)  mam prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez  wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
f) mam prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;  
g) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania da-

nych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.  
6. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są w pełni zgodne z prawdą. 
7. Oświadczam iż zapoznałem(am) się z regulaminem Żyrzyńskiego biegu trzeźwości oraz akceptuję jego postanowienia. 
 
 
 

………………..…………………………………….…..…………...…..  
                          data i czytelny podpis
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA NIELETNIGO UCZESTNIKA ŻYRZYŃSKIEGO BIEGU TRZEŹWOŚCI 

IMIĘ I NAZWISKO 
UCZESTNIKA*: 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA*:  

DATA URODZENA DZIECKA*: 
 

WYBRANY BIEG*  DLA DZIECI 100 M   DLA DZIECI 400 M  RODZINNY 1863 M 

IMIĘ I NAZWISKO, NR. TEL. OSOBY, KTÓRĄ 
NALEŻY POWIADOMIĆ W RAZIE WYPADKU*: 

 

KLUB/GRUPA/MIEJSCOWOŚĆ  

NUMER STARTOWY**  

*pola obowiązkowe 
** wypełnia Organizator 
 
1. Jestem osobą pełnoletnią odpowiedzialną za dziecko/podopiecznego. 
2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego w Żyrzyńskim biegu trzeźwości na własną odpowiedzialność. 

Zdaję sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia, związanego z uczestnictwem w biegu. Jestem świadomy(a) ryzyka odniesienia 
kontuzji i w razie jakiegokolwiek wypadku lub kontuzji nie będę dochodził(a) roszczeń i odszkodowań od organizatorów biegu.  

3. Stan zdrowia dziecka/podopiecznego w pełni pozwala na wzięcie udziału w biegu.  
4. Mam świadomość, że organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla Uczestników biegu, ale zaleca jego wykupienie (NNW) na okres 

zawodów. 
5. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego  w celach promocyjnych oraz infor-

macyjnych związanych z działalnością Organizatora. Wyrażenie  zgody jest równoznaczne z tym, iż fotografie oraz filmy wykonane 
podczas zawodów mogą zostać umieszczone na portalach społecznościach oraz stronach internetowych organizatorów, partne-
rów  
i patronów medialnych, jak również wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka/podopiecznego danych osobowych w celach organizacyjnych, informa-
cyjnych i marketingowych przez organizatora wydarzenia oraz zostałem poinformowany o tym, że Administratorem moich danych 
osobowych jest Sportowo-Historyczne Stowarzyszenie Gminy Żyrzyn „Gloria Victis”. Jednocześnie mam świadomość, że:  
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla prawidłowej realizacji wydarzenia;  
i) dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), tj. w oparciu o udzieloną zgodę;  

j) dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa;  

k) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych;  
l)  mam prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez  wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
m) mam prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;  
n) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania da-

nych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.  
7. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są w pełni zgodne z prawdą. 
8. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Żyrzyńskiego biegu trzeźwości i akceptuję jego postanowienia oraz zobowią-

zuję dziecko/podopiecznego do jego przestrzegania.  
 

……………………………………..…………...…..  
data i czytelny podpis opiekuna 

 

 

 

 

 


