
REGULAMIN 
 

XI RODZINNEGO GRAND PRIX ROKIETNICY  
W BIEGACH IM. DOMINIKI 

III etap BIEG FINAŁOWY  
 
I CELE GRAND PRIX: 
 

1. Biegi im. Dominiki dla upamiętnienia dzielnej, wspaniałej dziesięciolatki, która przegrała 
walkę z nieuleczalną chorobą, promocja krwiodawstwa i dawstwa szpiku. 

2. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej. 
3. Propagowanie zdrowego trybu życia. 
4. Integracja i promocja rodzinnej formy spędzania wolnego czasu. 
5. Popularyzacja Nordic Walking. 

 
II ORGANIZATOR:  
 
     Urząd Gminy w Rokietnicy 
 
III PARTNERZY 
 

1.   Nad Stawem Michał Sokołowski 
2. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Rokietnica 
3. Posterunek Policji w Rokietnicy 
4. Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym 
5. ROSfit 
6. Lasy Państwowe  
7. Restauracja pod Gruszą Józef Gawron 
8. Ryszard Lubka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rokietnica 

 
IV PATRONAT HONOROWY: 
 

1. Starosta Poznański 
2. Wójt Gminy Rokietnica 

 
V PATRONAT MEDIALNY: 
 

1. „Rokickie Wiadomości” 
2. „Nasz Głos Poznański” 

 
VI TERMIN: 
 

• 21 września 2019 r. (sobota), godz. 10:00 (dystans ok. 7 km – GŁÓWNY, ok. 0,8 km – 
RODZINNY, ok. 4,6 km – Nordic Walking), krótki bieg (ok. 50m) dla najmłodszych (do 6 lat), 
zaliczany do kategorii RODZINNEJ. 

 
VII KATEGORIE: 



 

• kat. „A”: dziewczęta do lat 16 (rocznik 2003 i młodsze) 

• kat. „B”: chłopcy do lat 16 (rocznik 2003 i młodsi) 

• kat. „C”: open kobiet  

• kat. „D”: open mężczyzn  

• kat. „R”: rodzinna  

• kat. „NWK”: („Nordic Walking”) - kijkarki 

• kat. „NWM”: („Nordic Walking”) - kijkarze  
 
VIII ZASADY UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I OPŁATY: 
 

• zawodnicy indywidualni niepełnoletni zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od 
rodziców lub prawnych opiekunów, 

• zawodnicy, którzy ukończyli 18. rok życia, podpisują oświadczenie o udziale na własną 
odpowiedzialność, 

• dopuszcza się możliwość łączenia osób ze sobą niespokrewnionych (np. reprezentacje szkół) 
w jedną drużynę rodzinną, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w Biurze Biegu, 

• każda rodzina musi się składać z minimum 2 osób, 

• listy rodzin będą weryfikowane w trakcie dokonywania zapisów, 

• zawodnicy biorący udział w Biegu Głównym mogą się zarejestrować wyłącznie przez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej poprzez stronę 
www.rokietnica.pl w terminie do 20 września 2019 r. do godz. 14:00, 

• zawodnicy biegnący na dystansie Rodzinnym, dla najmłodszych oraz Nordic Walking mogą 
zapisać się poprzez Internet w terminie do 20 września 2019 r. do godz. 14:00 lub w dniu 
zawodów w Biurze, które będzie czynne od godziny 8:45 do 9:30, w Przystani Rowerowej w 
Pawłowicach, ul. Pawłowicka 29, 

• wysokość opłaty startowej Biegu Głównego (kat A, B, C, D) Grand Prix ustalono na kwotę 
5,00 zł w terminie zapisów elektronicznych, 

• opłata startowa dokonywana będzie wyłącznie za pomocą płatności elektronicznej, 
bezpośrednio po internetowej rejestracji, 

• nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku 
rezygnacji z uczestnictwa w Biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi, 

• za problemy ze stroną internetową, na której można dokonać rejestracji, organizator nie 
ponosi odpowiedzialności, 

• w trakcie biegu uczestnicy nie mogą skracać lub zmieniać trasy. Jeśli uczestnik zejdzie z trasy, 
powinien na nią wrócić i rozpocząć w tym samym miejscu, w którym przerwał bieg. 
 

IX KLASYFIKACJA I NAGRODY: 
 

• INDYWIDUALNA 
 

1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc na każdym etapie w poszczególnych biegach nagrodzeni 
będą indywidualnie w kategoriach od „A” do „D” + „NWK” i „NWM” 

2. Nagrodę otrzyma również najstarszy i najmłodszy zawodnik każdego z etapów (pod uwagę 
brani będą tylko zawodnicy biegnący na dystansie GŁÓWNYM). 

 

http://www.rokietnica.pl/


• RODZINNA 
 

1. Wybranym rodzinom biorącym udział we wszystkich 3 etapach Grand Prix wręczone zostaną 
3 nagrody – niespodzianki.  

2. Każda rodzina biorąca udział w Biegu Finałowym otrzyma potwierdzenie uczestnictwa 
w „Przypieczętniku Rodzinnym”, za pomocą okolicznościowej pieczęci. 

 
X KLAUZULA INFORMACYJNA: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy 
ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@rokietnica.pl. 

3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia 
oraz promocji XI Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki.  

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa. 

6. Uczestnicy posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). 

 
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
 

1. W biegu mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli z brakiem przeciwwskazań do 
uprawiania biegów. 

2. Uczestnicy „XI Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki” nie będą 
ubezpieczani   przez   organizatorów   od   następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Wszyscy do lat 18 muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, a pozostali 
podpisują oświadczenie, że biegną na własną odpowiedzialność. 

4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego 
podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem. 

5. O bezpieczeństwo uczestników biegu dbają funkcjonariusze Policji, którzy pilotują biegaczy 
przez całą długość trasy. Jednocześnie zabezpieczają też ład i porządek podczas trwania 
wydarzenia. 

6. Zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania wydarzenia leży w gestii organizatorów 
(przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy Druhowie Jednostek OSP Gminy 
Rokietnica oraz lekarz i ratownicy medyczni). 

7. Bieg odbywa się w całości zgodnie z przepisami ruchu drogowego, do których przestrzegania 
zobligowani są jego uczestnicy. 

8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania. 



9. Biorąc udział w biegu, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku poprzez 

publiczną publikację zdjęć oraz danych laureatów. 

10. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający życiu lub 

zdrowiu ludzi, w tym innych uczestników, a także w sposób niezagrażający mieniu. 

11. W biegu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, 

wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.  

12. Zabrania się udziału w biegu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, 

środków odurzających lub psychotropowych podczas wydarzenia.  

13. Uczestnicy biegu zobowiązani są niezwłocznie informować przedstawiciela Organizatora 

wydarzenia o zauważonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach, a także nagłych 

wypadkach. 

14. Uczestnikom zakazuje się jakiegokolwiek innego zachowania, które mogłoby zakłócić bieg 

lub spowodować niebezpieczeństwo.  

15. Organizator wydarzenia ma prawo żądać opuszczenia trasy biegu przez osobę, która swoim 

zachowaniem narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia Regulaminu, nietrzeźwą lub 

pozostającą pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, zachowującą się 

agresywnie albo stwarzającą zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia albo 

uniemożliwiającą lub zakłócającą przebieg biegu. 

16. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją 

regulaminu biegu. 

17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 


