
Regulamin 

Biegi o Puchar Wójta Gminy Biskupiec  

uczniów Szkół Podstawowych 

 
Termin i miejsce: 

• 10.10.2021r./niedziela/ o godz.12:45 

• Biskupiec, ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec 

Organizatorzy: 

• Urząd Gminy w Biskupcu – główny organizator 

• Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy - współorganizator 

• Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu - współorganizator 

4Imprezie patronują: 

•Wójt Gminy Biskupiec 

Uczestnictwo i dystanse biegowe: 

• Szkoły Podstawowe  

Dziewczęta –klasy IV-VI – 800 m (rocznik 2009 i młodsi – Igrzyska Dzieci) 

Chłopcy –klasy IV-VI –1000 m (rocznik 2009 i młodsi – Igrzyska Dzieci) 

Dziewczęta-klasy VII-VIII -1000 m (rocznik 2008-2007 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej) 

Chłopcy-klasy VII-VIII - 1500 m (rocznik 2008-2007 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej) 

 

Uwaga! 

Zgłoszenia zawodników (-czek) należy dokonać na kartkach startowych przed rozpoczęciem zawodów 

w biurze zawodów do godz. 12.00. Kartkę należy wypełnić bardzo czytelnie podając nazwisko i imię, 

rok urodzenia zawodnika (-czki), nazwę szkoły, miejscowość, powiat oraz dystans. Wzór kartki 

startowej znajduje się w załączeniu.  

 
 

7. Zgłoszenia i weryfikacja : 

• do dnia 04.10.2021r. na adres e-mail: sekretariat@gminabiskupiec.pl 

W zgłoszeniach prosimy o podanie liczby uczestników. 

• Przy weryfikacji w dniu zawodów należy posiadać: aktualne legitymacje uczniowskie oraz listę 

zgłoszeniową z podpisem dyrektora szkoły i opiekuna/trenera. 

8 Nagrody 

Za pierwsze 3 miejsca puchary/statuetki, dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale. 

9 Planowany program (mogą wystąpić minimalne zmiany) 

12.15 – uroczyste otwarcie zawodów 

12.45 – 800 m dziewczęta /klasy IV-VI/ (rocznik 2009 i młodsi – Igrzyska Dzieci) 

12.55 – 1000 m chłopcy /klasy IV-VI/ (rocznik 2009 i młodsi – Igrzyska Dzieci) 

13.10 – 1000 m dziewczęta /klasy VII,VIII (rocznik 2008-2007 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej) 

13.30 – 1500 m chłopcy /klasy VII,VIII (rocznik 2008-2007 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej) 

14.00 - wręczanie nagród 

15.00 - zakończenie imprezy 

 

Sprawy Finansowe 

- Koszta organizacyjne pokrywają organizatorzy. Przyjazd ekip na koszt własny. 

Sprawy różne 

- Za badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników na zawody odpowiedzialni są opiekunowie 

zgłaszający zespół. 

Sprawy końcowe: 

- zgłoszenie uczestnika jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i klauzulą informacyjną 

oraz ich zaakceptowaniem. 

- Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

Organizatorzy 

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Biskupiec reprezentowana przez Wójta Gminy 

Biskupiec, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec, tel. (56) 47 45 057 / 058 / 059, fax: (56) 47 45 289, e-mail: 

ugb@gminabiskupiec.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl.  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział i organizacja Biegów o Puchar Wójta Gminy 

Biskupiec Uczniów Szkół Podstawowych organizowanego  w dniu 10.10.2021r. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). 

Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia 

udziału w biegu. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych 

osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub 

prawo państwa członkowskiego. Odbiorcą danych będzie również  Portal Nowe Miasto dla Was oraz Gazeta 

Nowomiejska, który jest patronem medialnym imprezy. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, 

przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji Biegów o Puchar Wójta Gminy Biskupiec Uczniów Szkół 

Podstawowych. Następnie dokumentacja z organizacji imprezy będzie przechowywana do celów archiwalnych 

przez okres 10 lat zgodnie z JRZWA. 

Wyniki zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biskupcu przez okres 6-ciu miesięcy od 

dnia zawodów. 

Dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.  

7. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

*Rozporządzenie 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). 

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

