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REGULAMIN 

Biegu Ogińskiej 2023 – Biegi dla dzieci 

 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem biegów dla dzieci podczas zawodów „Bieg Ogińskiej 2023” jest Agencja 

Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 23 99. 

2. Zawody odbędą się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce. 

 

II. CEL IMPREZY 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Siedlec i okolic. 

3. Promocja Siedlec i regionu siedleckiego. 

4. Profilaktyka uzależnień poprzez sport. 

5. Upowszechnianie prozdrowotnych wzorców zachowań. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Biegi odbędą się w sobotę 18 marca 2023 roku w Siedlcach.  

2. Biegi dla dzieci zostaną rozegrane na zieleńcu przy stadionie, ul. Jana Pawła II 6. 

3. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku stadionu i czynne będzie wyłącznie w dniu 

biegu w godz. 8:00 – 11:00. 

 

Program imprezy: 

08:00 Otwarcie Biura Zawodów 

10:00 Start Biegu na 10 km 

10:05 Start marszu Nordic Walking 

11:00 Zamknięcie Biura Zawodów 

11:30 Biegi dla dzieci 

12:00 Dekoracje zwycięzców 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny. 

2. W biegach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 12 lat za pisemną zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Kategorie wiekowe i dystanse: 

a. Dziewczynki, chłopcy w wieku 7-8 lat (ur. 2015 - 2016) - 300 m 

b. Dziewczynki, chłopcy w wieku 9-10 lat (ur. 2013 - 2014) - 600 m 

c. Dziewczynki, chłopcy 11-12 lat (ur. 2011 - 2012) - 900 m 

4. Limit miejsc wynosi 100 osób na wszystkie dystanse. Obowiązuje rejestracja 

elektroniczna: https://dostartu.pl/bieg-oginskiej-biegi-dla-dzieci-v8673 

5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 

wyczerpania się limitu zgłoszeń. 

6. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia dziecka do biegu w Biurze 

Zawodów w dniu 18.03.2023 w godz. 8:00 – 11:00. 

7. W biegach dla dzieci prowadzony będzie ręczny pomiar czasu. 

https://dostartu.pl/bieg-oginskiej-biegi-dla-dzieci-v8673
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8. Opiekun dziecka uczestniczącego w zawodach, potwierdzając zgłoszenie elektroniczne 

i akceptując regulamin, potwierdza, że rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka 

wiążącego się z uczestnictwem w Biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych lub śmierci, a także szkód o charakterze 

majątkowym, i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 

9. Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 

obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem 

Uczestnika w Biegu, a także nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

10. W ramach pakietu startowego dziecko otrzymuje: 

a. numer startowy i 4 agrafki,  

b. pamiątkowy medal na mecie, 

c. przekąskę i wodę na mecie, 

d. obsługę medyczną 

e. obsługę fotograficzną podczas zawodów 

 

V. KLASYFIKACJE i NAGRODY 

1. Wszystkie dzieci, które ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal na mecie. 

2. Dzieci, które zajmą miejsca I, II, III osobno w kategorii chłopców i dziewczynek 

w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary. 

 

VI. RODO 

1. Administratorem danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest 

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 6, 08-110 

Siedlce. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: IOD@arm.siedlce.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, 

czyli udziału w biegu (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie 

wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych  

oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłania informacji organizacyjnych 

(email / SMS) dot. Biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji uczestników, kontaktu  

z uczestnikami, wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze: w celach 

podatkowych i rachunkowych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Agencji Rozwoju Miasta Spółka z o.o. tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego 

produktów i usług. 

3. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także 

ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych niewymaganych dla realizacji umowy. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia, realizacji umowy i rozliczeń z nią 

związanych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział  

w biegu. 

5. Każdy uczestnik Biegu posiada prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich 

danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom  

oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej 

wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, 

mailto:IOD@arm.siedlce.pl


 3 

zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane  

na stronie internetowej biegu. 

8. Dane osobowe uczestników nie będą w udostępniane podmiotom trzecim, a odbiorcami 

danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

9. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane  

do państw trzecich. 

10. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach wyrażone poprzez wysłanie elektronicznego 

zgłoszenia zgodnie z pkt IV lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne 

z akceptacją regulaminu. 

2. Każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia 

numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej. 

3. Opiekun małoletniego uczestnika Biegu podczas weryfikacji w Biurze Zawodów 

podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach 

4. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Organizator zapewnia Uczestnikom 

zawodów grupowe ubezpieczenie NNW. 

5. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW. 

6. Organizator zapewnia toalety na terenie Biura Zawodów. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów lub odwołania zawodów 

z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku 

wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu Uczestników 

oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej 

koniecznością odwołania zawodów. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą. 

 

 


