
                      
 

REGULAMIN 
VI Bieg Papieski 

Lubin, 11.05.2019 

 

1. CELE 

• uczczenie piątej rocznicy kanonizacji Jana Pawła II 

• popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej 

• popularyzacja zdrowego stylu życia 

• promocja miasta Lubina oraz Powiatu Lubińskiego 
 

2. PATRONAT 

• Prezydent Miasta Lubina  

• Starosta Powiatu Lubińskiego 
 

3. ORGANIZATORZY 

• Urząd Miejski w Lubinie 

• Starostwo Powiatowe Lubinie  

• Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie 
 

4. TERMIN I MIEJSCE 

• 11 maja 2019 roku (sobota), start do biegu głównego o godz. 18:18 spod Hali Widowiskowo 
– Sportowej, meta w/w hali. 
 

5. TRASA 

• Długość trasy – 5000 m - nawierzchnia asfaltowa 

• Start: przy Hali RCS 

• Meta: w Hali RCS 

• Trasa prowadzi ulicami miasta Lubina: Odrodzenia, Mieszka I, Kilińskiego, Kościuszki, 
M. Skłodowskiej – Curie, Tysiąclecia, Rynek, Mieszka I, Wrocławska, Paderewskiego, 
Sikorskiego, Odrodzenia, Hala Widowiskowo – Sportowa RCS. 
 

6. UCZESTNICTWO 
W biegu głównym obowiązywać będzie złożenie oświadczenia o zdolności do biegu. Wszystkim 
zawodnikom startującym w biegu zostaną wydane pakiety startowe w biurze zawodów. 
Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu w koszulce otrzymanej w pakiecie 
startowym. Medale otrzymają tylko zawodnicy biegnący w pamiątkowych koszulkach. 
Obowiązuje limit uczestników - 2500 osób (decyduje kolejność wpłat). 

 
7. ZGŁOSZENIA DO BIEGU 

Zgłoszenia prowadzone będą poprzez strony internetowe: 
www.rcslubin.pl oraz www.super-sport.com.pl 
 

8. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 

• W dniu zawodów od 15.00 do 17:30 w biurze zawodów zlokalizowanym w holu na parterze 
w Cuprum Arena przy ul. Sikorskiego 20;   

• UWAGA!!! Biuro biegów młodzieżowych w dniu biegu czynne będzie od 10.00 do 13.30 

http://www.super-sport.com.pl/


                      
 

• W czwartek i piątek (9 maja i 10 maja) od godziny 16:00 do 21:00 w biurze zawodów 
zlokalizowanym w holu na parterze w Cuprum Arena przy ul. Sikorskiego 20 

• Zawodnicy powinni posiadać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. 
 

9. WPISOWE 
Opłata w wysokości 30 zł (trzydzieści złotych) za uczestnictwo nie ma charakteru bezwzględnego, lecz 
jest zwrotem kosztów pamiątkowego pakietu startowego (koszulka, medal, numer startowy). Opłatę 
należy uiścić wykonując kroki jak poniżej: wejście na stronę Super-Sport (strona zapisów) > Bieg 
Papieski, przejście do sekcji „Zapłać Opłatę Startową”, odnalezienie swojego nazwiska na liście, 
wybranie opcji „Zapłać Online - Dotpay”, postępowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na 
ekranie 
 
Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia jego na inną osobę.   
W przypadku, gdy Państwa opłata wpisowa nie jest odnotowana w przeciągu 3 dni roboczych prosimy 
o przesłanie dowodu wpłaty na adres: platnosci@super-sport.com.pl w celu wyjaśnienia statusu 
transakcji z operatorem Dotpay. 
 
10. KLASYFIKACJE 

• klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (miejsca 1 – 3) 

• klasyfikacja dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika 

• klasyfikacja dla najmłodszej zawodniczki i najmłodszego zawodnika 

• kategoria najliczniejsza rodzina (rodzice + dzieci) 

• kategoria małżeństw (miejsca 1 – 3) 
 

11. NAGRODY 

• Klasyfikacja generalna mężczyzn: voucher lub nagrody rzeczowe 

• Klasyfikacja generalna kobiet: voucher lub nagrody rzeczowe  

• klasyfikacja dla najstarszej zawodniczki: voucher lub nagrody rzeczowe  

• klasyfikacja dla najstarszego zawodnika: voucher lub nagrody rzeczowe  

• klasyfikacja dla najmłodszej zawodniczki: voucher lub nagrody rzeczowe  

• klasyfikacja dla najmłodszego zawodnika: voucher lub nagrody rzeczowe  

• klasyfikacja dla najliczniejszej rodziny: voucher lub nagrody rzeczowe  

• klasyfikacja małżeństw: voucher lub nagrody rzeczowe 

Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma pamiątkowy medal. Zawodnicy na mecie mają 
zapewnioną wodę.   

12. POZOSTAŁE USTALENIA 

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 

• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, 

• Obowiązuje limit 2500 uczestników biegu głównego (decyduje kolejność wpłat), 

• Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, 

• Wszyscy startujący uczestniczą w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,  

• Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i za jego start ponosi pełną 
odpowiedzialność. 
 

13. IMPREZY DODATKOWE  
Regulamin biegów młodzieżowych dostępny będzie w szkołach  oraz na stronie 
www.rcslubin.pl. 

Biegi młodzieżowe 

• 14.00 Bieg przedszkolaków (dzieci z lubińskich przedszkoli)  

• dystans 200 m, stadion lekkoatletyczny RCS 

• 15.00 Bieg ucznia klasy I - III i IV – VII (dzieci z lubińskich szkół podstawowych)   

mailto:platnosci@super-sport.com.pl


                      
 

• dystans 400m, stadion lekkoatletyczny RCS  
 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Zgłoszenie udziału w VI Biegu Papieskim jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 
Regulaminu. 

• Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu pod 
groźbą kary dyskwalifikacji. 

a) przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby 
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.  W szczególności 
zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach  i innych urządzeniach 
mechanicznych oraz ze zwierzętami. 

b) zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do 
pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani. 

• Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na 
potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do 
nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych 
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 
uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na 
nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, 
w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe 
oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

• Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany. 

• Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje dla 
zawodników. 

• Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy.  

• Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do Regulaminu. 

• Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

• W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

15. ZAKOŃCZENIE IMPREZY I WRĘCZENIE NAGRÓD 

• hala widowiskowo – sportowa RCS około godz. 20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 

Załącznik Nr 1 do  
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z art. 13 i 14 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 (RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Sportowe Spółka 

z o.o., ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: iodo@nsi.net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (zgoda) 

w celu organizacji i przeprowadzenia VI Biegu Papieskiego, przyznania nagród oraz 

promocji imprezy.  

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana imię i nazwisko, wiek oraz wizerunek. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych  

na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na potrzeby organizacji 

i przeprowadzenia zawodów, przyznania nagród i promocji imprezy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat, w tym 

przez okres niezbędny do organizacji i udokumentowania imprezy oraz okres wynikający  

z przepisów prawa obowiązującego Administratora w tym przepisów prawa podatkowego 

i o przedawnieniu roszczeń. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie 

będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 

zgody. 

8. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy 

ich podania będzie brak możliwości uczestniczenia w zawodach. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

mailto:iodo@nsi.net.pl

