
Regulamin 40. jubileuszowego „BIEGU ORŁA” 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem imprezy są: Wójt Gminy Orły,   

                                          Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami                 

                                                     Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  w Orłach 

 

II. CEL 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Upowszechnianie idei wolontariatu. 

4. Profilaktyka uzależnień. 

5. Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego 

i amatorskiego. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

                     9.30 zapisy zawodników 
                   10.00 -            otwarcie zawodów  

➢ 10.15 – bieg 50 m dziewcząt ur.   2015 i młodsze, 
➢ 10.25 – bieg 50 m chłopców ur.   2015 i młodsi, 
➢ 11.35 – bieg 100 m dziewcząt ur. 2013 – 2014, 
➢ 11.45 – bieg 100 m chłopców ur. 2013– 2014, 
➢ 11.00-  bieg 3000 m kategoria senior 2002-1981 dziewczyny + chłopcy 
➢ 11.30 - bieg 3000 m kategoria master 1980  i starsi kobiety i mężczyźni  
➢ 12.00 – bieg 400 m dziewcząt ur. 2011– 2012,   
➢ 12.10 – bieg 400 m chłopców ur. 2011 – 2012, 
➢ 12.20 – bieg 500 m dziewcząt ur. 2009 – 2010,  
➢ 12.30 – bieg 500 m chłopców ur. 2009– 2010, 
➢ 12.40 – bieg 900 m dziewcząt ur. 2007 – 2008, 
➢ 12.55 – bieg 900 m chłopców ur. 2007 – 2008, 
➢ 13.10 – bieg 1500 m  jun. mł. (dz. i chł.) ur.  2003 – 2006, 

IV. NAGRODY 

1. Każdy z zawodników, który ukończy „Bieg Orła” otrzyma na mecie pamiątkowy dyplom. 

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (dziewczyny/kobiety, chłopcy/ mężczyźni) 

otrzymają puchary, medale i dyplomy. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 

wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na 

trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym 

korzystania z kijków NordicWalking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich 

zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair 

play oraz niniejszego regulaminu. 

2. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. 

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 

zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub 



wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w 

bezpieczne miejsce. 

6. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne 

i nieodwołalne. 

7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). 

8. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego  oznacza, że 

Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 

Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną 

odpowiedzialność. 

9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze 

własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących 

Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także 

do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. 

11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z 

każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, 

wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w 

Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie 

lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do 

ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo 

do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 

przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 

nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony 

internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i 

nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w 

niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, 

informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu. 

12. 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 stronie internetowej Biegu. 

13. Godziny startów poszczególnych biegów mogą ulec zmianie, informacje będą podawane w 

trakcie zawodów. 

14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 
 

Klauzula informacyjna 
 

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – RODO, informuję że:     

   

1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Wójt Gminy Orły, adres: ul. Przemyska 3, 37-

 716 Orły; 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: tel. (16) 671-26-93, e-mail: iod@ugorly.pl; 

3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w związku udziałem w „40. Biegu Orła”,którego cele przedstawione są 

w regulaminie „Biegu Orła”; 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane; 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka mogą być tylko odbiorcy zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO; 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane tylko przez okres trwania organizacji i przebiegu „40. Biegu Orła”; 

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; 

10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

11. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka narusza przepisy RODO, ma 

Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

12. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich;  

13. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą profilowane. 

mailto:iod@ugorly.pl


 

Karta zgłoszenia do biegu otwartego  (wypełnić drukowanymi literami) 

 
Imię: Nazwisko: Data urodzenia (dd. mm. rrrr.): 

 

 

Płeć: 

 

 
 

 

Grupa startowa: Zgłaszający:  szkoła, klub, rodzić, opiekun, … 
 

Zajęte miejsce  

wypełnia sędzia / podpis 

 

………………………………………………………………………………………................................. 

 
Oświadczenie 

Oświadczam, że znam regulamin 40. Biegu Orła, który odbędzie się w 11 września 2021r. na stadionie sportowym w Orłach. Akceptuję zapisy 

w nim zawarte oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wypełniłam/em kartę zgłoszenia zgodnie z prawdą oraz kompletnie i przyjmuję do wiadomości 
obowiązek przestrzegania zarządzeń służb porządkowych. Mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w biegu oraz startuję dobrowolnie i wyłącznie na 

własną odpowiedzialność, a także ponoszę  związane z tym ryzyko. Organizator „Biegu Orła” Wójt Gminy Orły nie ponosi odpowiedzialności względem 

uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po biegu.  

 

Orły, ………………………….                                                                                                                                    …………………………………………… 

                      (data)   (Podpis uczestnika) 
 

 

W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego poprzez złożenie CZYTELNEGO 

PODPISU. 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w 40. Biegu Orła w dniu 11.09.2021r. Wyrażam zgodę na udział 

mojego syna/córki, podopiecznego/podopiecznej. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz 

kompletnie.  

 
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………… 

 

Orły, …………………….                                                                                                                                                          
…………..……………………………… (data)    (Podpisrodzica/opiekuna) 

 

 

 
Karta zgłoszenia do biegu otwartego  (wypełnić drukowanymi literami) 

 
Imię: Nazwisko: Data urodzenia (dd. mm. rrrr.): 

 

 

Płeć: 
 

 

 
 

Grupa startowa: Zgłaszający:  szkoła, klub, rodzić, opiekun, … 

 

Zajęte miejsce  

wypełnia sędzia / podpis 

 

………………………………………………………………………………………................................. 

 
Oświadczenie 

Oświadczam, że znam regulamin 40. Biegu Orła, który odbędzie się w 11 września 2021r. na stadionie sportowym w Orłach. Akceptuję zapisy 

w nim zawarte oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wypełniłam/em kartę zgłoszenia zgodnie z prawdą oraz kompletnie i przyjmuję do wiadomości 

obowiązek przestrzegania zarządzeń służb porządkowych. Mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w biegu oraz startuję dobrowolnie i wyłącznie na 
własną odpowiedzialność, a także ponoszę  związane z tym ryzyko. Organizator „Biegu Orła” Wójt Gminy Orły nie ponosi odpowiedzialności względem 

uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po biegu.  

 
Orły, ………………………….                                                                                                                                    …………………………………………… 

                      (data)   (Podpis uczestnika) 

 
 

W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego poprzez złożenie CZYTELNEGO 

PODPISU. 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w 40. Biegu Orła w dniu 11.09.2021r. Wyrażam zgodę na udział 

mojego syna/córki, podopiecznego/podopiecznej. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz 
kompletnie.  

 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………… 
 

Orły, …………………….                                                                                                                                                          

…………..……………………………… (data)    (Podpisrodzica/opiekuna) 



     
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku)  

 

□ Wyrażam zgodę  

□ Nie wyrażam zgody 

(proszę zaznaczyć właściwe według wyboru) 

 

na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (w tym wizerunku) w związku z udziałem w 40. Biegu Orła. Brak zgody 
powoduje brak możliwości udziału w rozgrywkach. 

 

Orły, ………………………… …………………………………………… 
(data)                                                                                                                              (Czytelny podpis) 

 

 
 

 

 
Zgoda na publikację danych osobowych (w tym wizerunku)  

 

□ Wyrażam zgodę  

□ Nie wyrażam zgody 

(proszę zaznaczyć właściwe według wyboru) 

 
na publikację moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (w tym wizerunku) przez Administratora danych osobowych na stronie 

internetowej Gminy Orły, w gazecie lokalnej, w prasie, telewizji i internecie (facebook, yuotube) w związku z udziałem w 40. Biegu Orła.  

 
Orły, ………………………….………………………………………… 

(data)                                                                                                                               (Czytelny podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku)  

 

□ Wyrażam zgodę  

□ Nie wyrażam zgody 

(proszę zaznaczyć właściwe według wyboru) 

 

na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (w tym wizerunku) w związku z udziałem w 40. Biegu Orła. Brak zgody 
powoduje brak możliwości udziału w rozgrywkach. 

 

Orły, ………………………… …………………………………………… 

(data)                                                                                                                              (Czytelny podpis) 

 

Zgoda na publikację danych osobowych (w tym wizerunku)  

 

□ Wyrażam zgodę  

□ Nie wyrażam zgody 

(proszę zaznaczyć właściwe według wyboru) 

 

na publikację moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (w tym wizerunku) przez Administratora danych osobowych na stronie 
internetowej Gminy Orły, w gazecie lokalnej, w prasie, telewizji i internecie (facebook, yuotube) w związku z udziałem w 40. Biegu Orła.  

 

Orły, ………………………….………………………………………… 
(data)                                                                                                                               (Czytelny podpis) 


