
   

VIII Gminny Marszobieg Terenowy 

 RĘDZINY – Lipówka 2021  

REGULAMIN    

1. Organizator: 

   - Gminny Ośrodek Kultury – Gminna Biblioteka w Rędzinach  

ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny 

   - Gmina Rędziny 

2. Termin i miejsce: 

26 września 2021 – Kamieniołom Lipówka 

3. Cele 
 

           - Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku 

- Promocja Gminy Rędzin jako gminy propagującej aktywność ruchową,  przyjaznej 

biegaczom i Nordic Walking 

- Integracja środowiska biegaczy 

- Integracja społeczności lokalnej 

- Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

- Promowanie terenów atrakcyjnych rekreacyjnie 

4. Kategorie 

Marszobieg: 

- dzieci  szkół  podstawowych kl. 1-3 

- młodzież szkół podstawowych kl. 4-6 

- młodzież szkół podstawowych kl. 7-8 

- kategoria OPEN oraz uczestnicy Nodic Walkig   

Kategoria rowerowa dla najmłodszych: 

KIDS 0 - lat 3-5 (rowery biegowe) 

KIDS 0 – lat 3-5  (rowery klasyczne) 

KIDS 1 – lat 6-8 (rowery klasyczne) 

 



5. Trasa marszobiegu oraz nagrody: 

Kategorie Marszobieg - dystans około 2 km 

Kategorie rowerowe dla najmłodszych - specjalnie przygotowana pętla rowerowa po prostym 

i bezpiecznym terenie. 

Dla najlepszych przewidziano statuetki, a dla wszystkich medale pamiątkowe.  

W biegu nie ma przegranych, nagrodą jest zdrowie i dobra zabawa. 

 

6. Warunki uczestnictwa 

-  Marszobieg to zawody ogólnodostępne zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Warunkiem 

uczestnictwa jest rejestracja w GOK-u Rędziny – osobista lub telefoniczna do 23 września 

oraz w dniu zawodów w Biurze zawodów Organizatora (Kamieniołom Lipówka)  26 września 

2021 r., od godz. 10.00 do 11.55. 

-  W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest  zgoda prawnych opiekunów na 

uczestnictwo ( poprzez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna 

prawnego) lub opieka rodziców lub prawnych opiekunów. Grupy zorganizowane  ze szkół 

zobowiązane są do wcześniejszego zgłoszenia ilości uczestników oraz listy imiennej 

(odpowiedzialność za grupę ponoszą opiekunowie). 

-  Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem 

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 

-  W marszobiegu mogą brać udział wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania i wiek. 

-  Organizator nie ponosi względem uczestników odpowiedzialności materialnej za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

-  Uczestnicy  zobowiązują  się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych  oraz 

warunków regulaminu, a ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, 

bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia. 

-  Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników marszobiegu od 

nieszczęśliwych wypadków. 

-  Startujący w momencie zapisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych i reklamowych 

 

7. Ramowy Program Marszobiegu – 26 września 2021  

 

 10.00  – zapisy w biurze zawodów 

 12.00  – młodzież szkół podstawowych kl. 1-3 

 12.30  – młodzież szkół podstawowych kl. 4-6 

 12.45  – młodzież szkół podstawowych kl. 7-8 



 13.00  - Open oraz uczestnicy Nordic Walking 

 13.30  – Rowerowa Lipówka KIDS 0 ( lat 3 - 5 rowery biegowe) 

 13.45  – Rowerowa Lipówka KIDS 0 ( lat 3 - 5 rowery klasyczne) 

 14.00  – Rowerowa Lipówka KIDS 1 ( lat 6 - 8 rowery klasyczne) 

 14.15  - uroczysta dekoracja 

  

8. Postanowienia końcowe 

- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną 

opiekę medyczną na czas trwania zawodów; 

- Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na 

własną odpowiedzialność. 

- Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych 

- Zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko 

naturalne. 

- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  oraz kultury 

osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją 

organizatora 

- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator 

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

9. INFORMACJA RODO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – 

RODO) informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, z 

siedzibą 42-242 Rędziny, ul. Mickiewicza 7, tel. 34 32 79 998, e-mail: gok@redziny.pl 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora 

ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: 

dagmarakubat@poczta.onet.pl   

2.  Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:  

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c RODO  

- realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  



- w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez 

Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

3. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na 

podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - 

dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku 

lub usługi  

4. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane 

dotyczą informację, czy podanie danych     osobowych jest wymogiem ustawowym, 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych  

a) Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż 

pierwotny cel przetwarzania 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

- osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych  

- podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające)  

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych  

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  

9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych  

a) Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym nie stosuje profilowania 

 


