
Aneks do regulaminu 7 Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku 

Narodowym  

 

Regulamin –Wirtualny Bieg – 7 Bieg Zimowy 

 

I. ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem Wirtualnego Biegu – 7 Bieg Zimowy jest Klub Sportowy 

IDMAR  

2. Partnerem Wirtualnego Biegu – 7 Bieg Zimowy jest Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Mosinie.  

 

II. CEL 
 

• Bieg ma charakter charytatywny, zbiórka publiczna na rzecz WOŚP, 

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej, 

• Promocja gminy Mosina 

• Propagowanie zdrowego trybu życia 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Zapisy na udział w biegu będą trwać do dnia 27 stycznia 2021 r. godz. 
22:00  

2. Termin pokonania trasy – 30 - 31 stycznia 2021 r.  

3. Biegi mogą odbywać się w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie.  

4. Długość trasy to 10 km.  

5. Uczestnik biegu ma pełną swobodę w doborze trasy.  

6. Dozwolona jest tylko jedna forma pokonania trasy – bieg.  
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W Wirtualnym Biegu – 7 Bieg Zimowy mogą wziąć udział wszyscy 

zainteresowani, od 16 roku życia (osoby, które w dniu 31 stycznia 2021 r. 

maja ukończony 16 rok życia), którzy dokonają rejestracji i wniosą opłatę 

startową.  

2. Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

Zgłoszenia i opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez 

ich opiekunów.  



3. Przed rozpoczęciem biegu uczestnik otrzyma pakiet startowy zawierający 

numer startowy, okolicznościowy gadżet, dedykowany medal. Zasady 

odbioru pakietu startowego są opisane w punkcie VI.  

4. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie aplikacji mobilnej do 

monitorowania aktywności sportowych – STRAVA. Szczegółowa instrukcja 

korzystania z aplikacji zostanie rozesłana do uczestników na wskazany w 

formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. 
 

5. Uczestnik zobowiązany jest udokumentować swój udział w biegu na ww. 

urządzeniu, a potwierdzenie w postaci zrzutu ekranu lub zdjęcia przesłać na 

adres kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl Szczegóły zostaną przesłane 

do uczestników w osobnym e-mailu podanym w formularzu zgłoszeniowym.  

6. Obsługę pomiaru czasu zapewnia Maratończyk Pomiar Czasu.  

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 
 

1. Zgłoszenia do Wirtualnego Biegu – 7 Bieg Zimowy będą przyjmowane 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

www.mosinskiegp.pl 

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 27 stycznia 2021 r. do 
godz. 22:00  

3. Za poprawne i kompletne zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie 

wszystkich poniższych czynności: 
 

1) prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 
www.mosinskiegp.pl 

2) dokonanie opłaty startowej.  

 

7. Organizator wprowadza limit miejsc uczestników – 400 osób.  

4. Opłata za udział w biegu wynosi 40 PLN.  

5. Organizator Biegu nie wystawia faktury VAT.  

6. Dowodem skutecznej rejestracji jest e-mail z potwierdzeniem rejestracji 

oraz pojawienie się zawodnika na liście startowej dostępnej na stronie 

www.mosinskiegp.pl  

7. Zasady zwrotu opłaty startowej nie ulegają zmianie.  

 

VI. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 

1. Odbiór pakietów startowych dla osób mieszkających na terenie Gminy 

Mosina 

 

Osoby mieszkające na terenie Gminy Mosina, odbierają pakiet osobiście w 

następujących terminach: 

- piątek 29 stycznia 2021 r. w godz. 9:00-19:00, hala widowiskowo-sportowa 

OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 
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- niedziela 31 stycznia 2021 r. w godz. 9:00-14:00, hala widowiskowo-sportowa 

OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

 

W dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 31 stycznia 2021 r. 

organizator udostępnia natryski dla zawodników, poczęstunek dla zawodników w 
hali OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 oraz osobiste wręczenie medalu. W tym 

dniu hala jest otwarta dla zawodników.  

 

2. Odbiór pakietów startowych dla osób spoza terenu Gminy Mosina 

 

a) Osoby spoza terenu Gminy Mosina, mogą odebrać pakiet osobiście w 

następujących terminach: 
- piątek 29 stycznia 2021 r. w godz. 9:00-19:00, hala widowiskowo-

sportowa OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

- niedziela 31 stycznia 2021 r. w godz. 9:00-14:00, hala widowiskowo-

sportowa OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

 

Lub zgłosić chęć wysłania pakietu startowego na podany w formularzu 
zgłoszeniowym adres. Chęć wysłania pakietu startowego należy najpóźniej 

zgłosić do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 10:00 rano.  

 

W dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 31 stycznia 2021 r. 

organizator udostępnia natryski dla zawodników, poczęstunek dla 
zawodników w hali OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 oraz osobiste 

wręczenie medalu. W tym dniu hala jest otwarta dla zawodników.  

 

3. Organizator przedstawi sugerowane 10-cio kilometrowe trasy dla 
zawodników przebiegające wyłącznie po szlakach Wielkopolskiego Parku 

Narodowego lub Nadleśnictwa Konstantynowo. Hala OSiR w Mosinie leży w 
odległości ok 2 km od Wielkopolskiego Paku Narodowego oraz 1,5 km od 

Nadleśnictwa Konstantynowo. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszystkich uczestników Wirtualnego Biegu – 7 Bieg Zimowy obowiązuje 
niniejszy Regulamin.  

2. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie 

istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach 

oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się 

z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną 

odpowiedzialność.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za 

wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 



wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez 

uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i 

prawną za wyrządzone szkody.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione 

w trakcie trwania zawodów.  

5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania 
przyczyn.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.  

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:  
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. 
Szkolna 1, 62-050 Mosina  
 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 
 3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mosinie m.in. wstępu na obiekty placówki, uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych przez placówkę, kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie 
informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych. W szczególności przetwarzamy 
Państwa dane osobowe: 
a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, 
komunikacji związanej ze świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest niezbędność do 
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi 
podała Pani/Pan nam dane, których podanie było opcjonalne to podstawą ich przetwarzania jest zgoda 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony 
interes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu 
informacji o współpracy (w tym m.in. o historii usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z 
nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń; 
c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie 
uzasadniony interes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i 
wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju; 
d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie na 
podstawie zainteresowania ofertą OSiR w Mosinie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1. b RODO) 
e) w celu promocji działalności OSiR w Mosinie poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach 
masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania danych 
jest uzyskanie zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
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a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Mosinie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik placówki. 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, 
bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów 
określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych 
przepisach prawa. 
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 
 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 
 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 
 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 
 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa 
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 
Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w 
stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie 
obowiązujące prawo, 
e)  do przenoszenia danych,  
f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem 
lub z Inspektorem Danych Osobowych.  
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 
2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
8) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, 
warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych 
osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania 
wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu 
lub świadczenia usługi. 
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 



 


