
Regulamin zawodów 
1. CELE IMPREZY:  

o Integracja środowisk osób po przeszczepach 
o Popularyzacja biegania, jako element aktywności fizycznej, która ma wpływ na 

zdrowie, 
o Propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez aktywność fizyczną, 

2. ORGANIZATOR:  
o Fundacja Rozwoju Medycyny i Zdrowia oraz Klinika Chirurgii Ogólnej i 

Transplantacyjnej NIP Fundacji:  7811942797 
adres: 60-425 Poznań, ul. Wyrzyska 18 email: kontakt@frmiz.pl  

3. TERMIN, MIEJSCE, LIMIT UCZESTNIKÓW:  
o Zawody odbędą się 6 października 2018 r. (sobota), 
o START: Wspólny start następuje o godzinie 10.00 przed trybunami Hipodromu 

Wola (ul. Lutycka 34), Start ostry około godz. 10.05 nad Jeziorem Rusałka 
o META: przed trybunami Hipodromu Wola (ul. Lutycka 34) 
o Organizator zastrzega limit 100 uczestników 

4. TRASA I DYSTANS:  
o Dystans: około 4,5 km. Bieg poprzedzony będzie wspólną przebieżką (około 700m) 
o Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godzinę. 
o Bieg terenowy odbywa na trasie o naturalnym ukształtowaniu terenu dookoła 

jeziora Rusałka w Poznaniu. 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

o Aby wziąć udział w biegu, należy mieć ukończone 10 lat. Zawodnicy powyżej 18 
roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Osoby 
poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę rodziców i przybyć na zawody z 
opiekunem. 

o Udział w biegu jest bezpłatny. 
o Za zawodnika zgłoszonego uważa się osobę, która wypełniła formularz 

zgłoszeniowy.  
o W dniu zawodów zapisy nie będą przyjmowane. 
o Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów w dniu startu. 
o Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód 

osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem kontroli daty urodzenia oraz 
miejsca zameldowania. 

o Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając sędziom odczyt 
numeru. 

o Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.    

PAKIET STARTOWY: 
W pakiecie startowym uczestnik otrzymuje: 
– numer startowy wraz z  agrafkami, 
– medal na mecie po ukończeniu biegu, 
– posiłek regeneracyjny po biegu 
 

8. KLASYFIKACJE I NAGRODY: 
W Poznańskim Biegu o życie będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – 
pierwsze 3 miejsca 
 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 



Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. 2016 poz. 922.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Biegu 
jest Fundacja Rozwoju Medycyny i Zdrowia. 

Dane osobowe uczestników „Poznański bieg po drugie życie” przetwarzane będą w celach 
organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i 
rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. 

Rodzice / opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub 
brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w imprezie. Informujemy, że wyrażona 
zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Dane osobowe uczestników będą 
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.). 

Przetwarzanie danych uczestników, w związku ze startem w „Poznański Bieg Po Drugie 
Życie”, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia wraz z nazwą 
miejscowości, w której zamieszkuje. 

Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w 
formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą 
wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, 
(Dz. U. 2016 poz. 922.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom 
trzecim. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
• Odbierając pakiet startowy uczestnik jest zobowiązany do podpisania, a następnie 

respektowania regulaminu imprezy,  
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 
• Szatnie i depozyt będą znajdować się na terenie na ternie Hiopodromu Wola, 
• W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostaje on zdyskwalifikowany, 
• Wyniki oraz zdjęcia z biegu zostaną zamieszczone na stronie www: przeszczepy.co oraz 

www.frmiz.pl 
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów, wypowiedzi 

uczestników do celów marketingowych, 
• Dane osobowe uczestników biegu, zbierane są przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia imprezy: Poznański Bieg Po Drugie Życie. Każdemu uczestnikowi 
przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania, 

• Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia 
uczestnikom  ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, a także 
uczestnictwem w biegu,  

• W trakcie rozgrywania biegu uczestnik nie ma prawa przebiegać inną drogą niż ta 
wskazana przez organizatora, 

• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wytycznych organizatora w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innych uczestników biegu, 

• Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Dyrektorowi biegu.	


