
REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI PUSZCZYLOTEK 2022 

 

1. CEL ZAWODÓW 

1.1. Popularyzacja biegania, jako zdrowego i aktywnego stylu życia oraz sposobu na 

zintegrowanie środowiska aktywnych sportowo dzieci. 

1.2. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. 

1.3. Promowanie miasta Szczecin, a w szczególności terenów i infrastruktury Puszczy 

Bukowej. 

 

2. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie „Puszczygór”. 

 

3. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS 

3.1. Bieg odbędzie się 28 maja 2022 r. w Szczecinie, ul. Grabowa; w pobliżu Restauracji 

„GROTA” 

3.2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 11:00. Zapisy odbywać się będą tylko 

za pośrednictwem strony www.dostartu.pl w terminie od 20.02.2022 do 30.04.2022  

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu biegów dzieci,  przy czym 

uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji 

na stronie www.puszczygor.pl, najpóźniej 2 dni przed dniem startu. Dokonanie zmian  

w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych 

zobowiązań w stosunku do uczestników. 

3.4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników. 

3.5. Trasa BIEGU PUSZCZYLOTEK przebiegać będzie w pobliżu Restauracji GROTA  

przy ul. Grabowej. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje na 

stronie www.puszczygor.pl oraz w mediach społecznościowych. Zmiana taka nie skutkuje 

powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. 

3.6. Rodzice/opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko uczestniczące 

w biegu. 

3.7. Rodzice / opiekunowie prawni zapisując dziecko na BIEG PUSZCZYLOTKA potwierdzają, 

że mają pełną świadomość ryzyka jakie wiąże się z uczestnictwem dziecka w biegu,  

w szczególności, że udział w biegu pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadku,  

czy doznania urazu ciała. 



3.8. Rodzice / opiekunowie prawni samodzielnie podejmują decyzję co do możliwości 

udziału dziecka w biegu, dotyczy to w szczególności jego stanu zdrowia.  

3.9. Każdy Uczestnik BIEGU PUSZCZYLOTEK otrzyma numer startowy przypisany do danej 

kategorii. 

3.10. Harmonogram biegów PUSZCZYLOTEK 2022: 

P1: rocznik 2019 (start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m 

P2: rocznik 2018 (możliwy start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m 

P3: rocznik 2017 (możliwy start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m 

P4: rocznik 2016 (możliwy start rodzica z dzieckiem) – dystans 100 m 

P5: rocznik 2015 – dystans 100 m 

P6: rocznik 2014 – dystans 800 m 

P7: rocznik 2013 – dystans 800 m 

P8: rocznik 2012 – dystans 800 m 

P9: rocznik 2011 – dystans 800 m 

P10: rocznik 2010 – dystans 800 m 

P11: rocznik 2009 – dystans 800 m 

  

4. ZGŁOSZENIA i OPŁATY 

4.1. Zgłoszenia do BIEGU PUSZCZYLOTEK przyjmowane są za pośrednictwem strony 

www.dostartu.pl w terminie od 20.02.2022 do 30.04.2022. Link do zapisów umieszczony jest 

w zakładce PUSZCZYLOTEK na stronie www.puszczygor.pl 

4.2. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w BIEGU PUSZCZYLOTEK wynosi 300 dzieci. 

W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego 

zamknięcia zapisów. 

4.3. Opłata startowa za udziału w BIEGU PUSZCZYLOTEK wynosi 45 zł. W skład pakietu 

startowego wchodzą: 

- numer startowy wraz z agrafkami 

- pamiątkowy kubek 

- breloczek z logo organizatora 

- na mecie oprócz pamiątkowego medalu, również słodki upominek i butelka wody na 

ugaszenie pragnienia ☺ 

- opieka medyczna 



- fotorelacja z biegu 

Wniesienia opłaty startowej można dokonać jedynie on-line (bezpośrednio po wypełnieniu 

formularza rejestracyjnego lub w terminie późniejszym po zalogowaniu się do zgłoszenia). 

4.4. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność 

rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa. W momencie odbioru nr startowego 

rodzic/opiekun prawny podpisuje oświadczenie o zdolności dziecka do udziału w biegu. Bez 

podpisania oświadczenia uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Weryfikacja osoby 

odbierającej numer startowy odbywać się będzie na podstawie okazanego dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem. 

4.5.  Nie ma możliwości przepisywania pakietów startowych na inne osoby. 

4.6. Weryfikacja uczestników BIEGU PUSZCZYLOTEK oraz wydawanie Pakietów Startowych 

będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w Szczecinie: 

- 27.05.2022 (piątek) w godzinach 16:00 – 20:00 przy ul. Grabowej w pobliżu Restauracji 

„GROTA” 

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca odbioru pakietów oraz miejsca biura 

zawodów. Organizator poinformuje o zmianie miejsca odbioru pakietów na stronie 

internetowej biegu www.puszczygor.pl, na platformie Facebook i innych mediach 

społecznościowych.  

 

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

5.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Stowarzyszenie 

Puszczygór, ul. Komuny Paryskiej 34/18, 71-681 Szczecin. 

5.3. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez wiadomość email na 

adres:  puszczygor@gmail.com, bądź telefonicznie – numery telefonów znajdują się  

w końcowej części niniejszego Regulaminu. 

5.4. Dane osobowe zostały podane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym. 

5.5. Administrator przetwarza następujące dane: 

5.5.1. dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, miasto 

5.5.2. dane kontaktowe: numer telefonu, adres email, miasto, 

5.5.3. dane rozliczeniowe: numer rachunku bankowego, 

5.5.4. nazwę klubu, 

5.5.5. wizerunek. 

5.6. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych będą przetwarzane 

w celu: 



5.6.1. zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy  

(art. 6 ust. 1 lit b 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) – dalej jako RODO; 

5.6.2. wykonania obowiązków prawnych m.in. wystawiania rachunków lub faktur, (art. 6 ust. 

1 lit. c RODO); 

5.6.3. informacyjnym, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych  

i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego 

Administratora); 

5.6.4. ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

5.6.5. dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach uzasadnionego 

interesu prawnego Administratora); 

5.6.6. promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO  

w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora) 

5.7. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych mogą być 

przekazane następującym kategoriom odbiorców: 

5.7.1. podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa; 

5.7.2. podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy,  

w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału 

w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu, 

5.7.3. innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw 

(ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe, 

księgowe). 

5.7.4. Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora 

danych osobowych do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania 

dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie 

ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez 

Administratora. 

5.8. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego 

dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. 

5.9. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez 

Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział 

w Imprezie. 



5.11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz 

przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie 

uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym 

czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

5.12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

5.13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszystkich Uczestników BIEGU PUSZCZYLOTEK oraz ich rodziców / opiekunów prawnych 

obowiązuje niniejszy Regulamin.  

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie Biegu.  

3. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Jednakże w przypadku 

niespodziewanych klęsk żywiołowych bądź załamania pogody, które mogłyby zagrażać życiu  

i zdrowiu zawodników Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie 

jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów. W takim przypadku nie przysługuje zwrot 

uiszczonej opłaty startowej. 

3. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i zostaną podane do publicznej 

wiadomości.  

4. W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19, które 

będą obowiązywały w dniu BIEGU PUSZCZYLOTKA, Organizator zastrzega sobie prawo do 

wprowadzenia dodatkowych zmian w Regulaminie, nawet po rozpoczęciu zapisów, jeśli takie 

zmiany będą uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa lub bezpieczeństwem 

Uczestników. Powyższe dotyczy w szczególności: zmiany godzin startów, podziału uczestników 

na mniejsze grupy startowe, wprowadzenia nowych wytycznych sanitarnych. 


