
REGULAMIN II ROKIETNICKIEGO BIEGU ON-LINE IM. DOMINIKI 

 

§ 1 

Organizator Zawodów 

Organizatorem Zawodów jest Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy Rokietnica. 

 

§ 2 

Cel i tematyka 

1. Biegi im. Dominiki dla upamiętnienia dzielnej, wspaniałej dziesięciolatki, która przegrała walkę 
z nieuleczalną chorobą. 

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. 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1. Uczestnikami zawodów mogą być mieszkańcy powiatu poznańskiego, którzy najpóźniej 

w dzień przed terminem Biegu ukończyli 16 lat. 

2. W zawodach może wziąć udział ograniczona liczba Uczestników: 

a) Bieg Główny – 100 osób, 

b) Nordic Walking – 100 osób. 

 

§ 4 

Termin i miejsce 

1. Zawody odbędą się 25 i 26 września 2021 r. 

2. Start każdego z pojedynczych biegów rozpoczyna się o godzinie 00:01 25 września 2021 r. 

3. Długość trasy wymaganej do pokonania, aby bieg został zaliczony, waha się w zależności od 

rodzaju biegu. Dystanse możliwe do pokonania: 

a) Bieg Główny – 10 km, 

b) Nordic Walking – 5 km. 

4. Zawody są realizowane przez Uczestników w dowolnie wybranym miejscu. 

5. Wybrana przez uczestnika trasa Biegu Głównego może być pokonana biegiem, marszobiegiem 

lub marszem. 

 

§ 5 

Limit czasu 



1. Do zaliczenia biegu, musi on zostać wykonany w ciągu 48h od godziny 00:01 25 września 2021 

r. 

2. Uczestnicy, którzy nie wykonają biegu w wyznaczonym czasie, nie zostaną uwzględnieni, jako 

uczestnicy. 

3. Uczestnicy, którzy nie dostarczą do 27 września 2021 r. zdjęcia poświadczającego zaliczenie 

biegu, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. d, nie otrzymają „pakietu biegacza” (medal, numer 

startowy, przekąska). 

 

§ 6 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane są za pośrednictwem Elektronicznego 

Formularza Zgłoszeniowego.  

2. Zgłoszenia Uczestnika poniżej 18 roku życia musi dokonać jego opiekun prawny. 

3. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostanie spełniony warunek: Formularz Zgłoszeniowy 

zostanie przesłany do Organizatora w terminie do 17 września 2021 r. lub do momentu 

wyczerpania limitu Uczestników. 

4. Zgłoszenia online zostają wstrzymane o godzinie 13:30 17 września 2021 r. lub po wyczerpaniu 

limitu Uczestników. Po tym terminie nie ma możliwości zapisów. 

 

§ 7 

Zasady 

1. Uczestnik jest zobowiązany do: 

a) Wypełnienia i przesłania Formularza Zgłoszeniowego do dnia 17 września 2021 r. lub 

do momentu wyczerpania limitu Uczestników, 

b) Pokonania w dniach 25 – 26 września 2021 r. dystansu 10 km lub 5 km w zależności od 

rodzaju biegu z przyczepionym do koszulki numerem startowym, którego formatkę do 

wydruku uczestnik otrzyma w terminie 20 – 24 września 2021 r. na swój adres 

mailowy, 

c) Ukończenia zawodów w ciągu maksymalnie 3 godzin, 

d) Przesłania Organizatorowi zdjęcia z dowodem przebiegnięcia w określonym czasie 

wskazanego dystansu do 27 września 2021 r. na adres e-mail: promocja@rokietnica.pl. 

Na zdjęciu powinien być widoczny pokonany dystans, czas, Uczestnik z numerem 

startowym (dopuszczalne jest wysłanie dwóch zdjęć). Dodatkowo w wiadomości 

Uczestnik może zawrzeć zgodę o treści: „Wyrażam zgodę na publikację mojego 

wizerunku w związku z promocją II Rokietnickiego Biegu on-line im. Dominiki na 

stronie www.rokietnica.pl, Rokietnica.pl na Facebooku, czasopiśmie „Rokickie 

Wiadomości” oraz drukowanych materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd 

Gminy Rokietnica (plakaty, ulotki, foldery itp.)”. 

2. „Pakiety biegacza” będzie można odbierać po pozytywnej weryfikacji nadesłanych Formularzy 

Zgłoszeniowych i dostarczonych zdjęć, o których mowa w § 7 ust. 1, lit. a. 

3. Informacja o pozytywnej weryfikacji zostanie przesłana uczestnikom do 4 października 2021 r. 

włącznie. 
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4. „Pakiety biegacza” będzie można odbierać do maksymalnie 11 października 2021 r. w Urzędzie 

Gminy Rokietnica. 

5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. 

6. Uczestnicy na swojej trasie są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

7. Uczestnicy podczas zawodów biorą za siebie pełną odpowiedzialność. 

8. Za Uczestnika poniżej 18 roku życia pełną odpowiedzialność podczas zawodów ponosi jego 

opiekun prawny, który dokonał zgłoszenia nieletniego Uczestnika. 

9. Uczestnicy zawodów nie będą ubezpieczani przez organizatorów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

10. Organizator nie będzie prowadził klasyfikacji. 

11. Zawody odbędą się niezależnie od pogody. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej zawodów. 

Reklamacje należy wysyłać w formie wiadomości elektronicznej e-mail pod adres 

promocja@rokietnica.pl. 

2. Regulamin zawodów dostępny jest na stronie internetowej www.rokietnica.pl/aktualnosci/ 

w zakładce Sport.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego.  

4. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zawodów można uzyskać pod numerem 

telefonu: (61) 89 60 614 (Urząd Gminy w Rokietnicy Referat Organizacyjny i Promocji) lub 

adresem: promocja@rokietnica.pl. 

5. O wszelkich zmianach w regulaminie Organizator poinformuje Uczestników drogą mailową. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

7. Organizator nie wystawia faktur VAT w związku z udziałem w zawodach. 

 

§ 9 

Dane osobowe 

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 i rozstrzygnięcia II Rokietnickiego Biegu on-line im. Dominiki, 

• promocji II Rokietnickiego Biegu on-line im. Dominiki na stronie www.rokietnica.pl, 
Rokietnica.pl na Facebooku, czasopiśmie „Rokickie Wiadomości” oraz drukowanych 
materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd Gminy Rokietnica (plakaty, 
ulotki, foldery itp.), 

• archiwizacji dokumentacji II Rokietnickiego Biegu on-line im. Dominiki. 

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

8. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia zgłoszenia, 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Biegu. 


