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REGULAMIN  

BIEGI PRZEŁAJOWE – MISJA KAMPINOS CUP 

Park Rozrywki Julinek, Julinek 1, Leszno k. Błonia 

 

 

§ 1.  

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” z siedzibą  

w Czosnowie ul. Gminna 6, zwane w dalszej części „Organizatorem”.  

2. Partnerami akcji są: Powiat Warszawski Zachodni, Park Rozrywki Julinek, Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego 

Parku Narodowego, Stowarzyszenie Menedżerów firm działających w zakresie rozrywki, 

komunikacji i kultury. Partnerem Honorowym wydarzenia jest Misja Kampinos.  

3. Biegi Przełajowe – Misja Kampinos Cup, zwane dalej „Biegami”, odbędą się dnia 6 grudnia 

2019 r. od godziny 10:00.  

4. Celem Biegów jest promocja kultury fizycznej oraz upowszechnienie sportu wśród 

mieszkańców regionu oraz sklasyfikowanie uczestników biegów. 

 

§ 2.  

TRASA 

1. Biegi przełajowe obejmują 10 tras:  

a) Bieg Gwiazdeczki - 200 m 

b) Bieg Śnieżki - 200 m 

c) Bieg Krasnala - 200 m 

d) Bieg Elfa - 500 m 

e) Bieg Rudolfa - 500 m 

f) Bieg Mikołaja - 500 m 

g) Bieg na Biegun – 500 m 

h) Bieg Integracyjny „Misja Kampinos Cup” – 400 m 

i) Julinek Open – 500 m 

j) Świąteczna Sztafeta – 10 x 400 m. 
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2. Starty Biegów nastąpią odpowiednio o: 

a) Bieg Gwiazdeczki – 10:20 

b) Bieg Śnieżki – 10:30 

c) Bieg Krasnala – 10:40 

d) Bieg Elfa – 10:50 

e) Bieg Rudolfa – 11:00 

f) Bieg Mikołaja – 11:10 

g) Bieg na Biegun – 11:20 

h) Bieg Integracyjny „Misja Kampinos Cup” – 11:30 

i) Julinek Open – 11:40 

j) Świąteczna Sztafeta – 11:50. 

 

§ 3. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który stanowi 

Załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Uczestnikami Biegów mogą zostać:  

a) przedszkolaki oraz uczniowie szkół (zgłoszeni przez upoważnionych 

reprezentantów przedszkola/szkoły), którzy pozostają pod opieką nauczyciela lub 

osoby wskazanej w zgłoszeniu,  

b) pełnoletni mieszkańcy lub dzieci pozostające pod opieką pełnoletnich rodziców 

bądź opiekunów,  

3. Uczestnik zobowiązany jest do:  

a) bezwzględnego przestrzegania zasad BHP,  

b) bezwzględnego wykonywania poleceń osób odpowiedzialnych za koordynację 

Biegu,  

c) informowania Organizatorów o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych 

w czasie Biegów,  

d) zachowania szczególnej ostrożności na terenach znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych,  

3. Uczestnicy Biegów powinni mieć wygodne ubranie i sportowe obuwie. 
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§ 4 . 

ZGŁOSZENIA 

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl do 29 listopada 2019 r.  

 

§ 5.  

KLASYFIKACJE 

 

 

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą wyniki uzyskane według pomiaru czasu zatwierdzone 

przez Sędziego Biegów. 

2. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla: 

a) dziewczynek i chłopców w wieku do 6 lat 

b) dziewczynek i chłopców w wieku 7 – 8 lat 

c) dziewczynek i chłopców w wieku 9 – 10 lat 

d) dziewczynek i chłopców w wieku 11 – 12 lat 

e) dziewczynek i chłopców w wieku 13 – 14 lat 

f) dziewczynek i chłopców w wieku 15 – 16 lat 

g) dziewczynek i chłopców w wieku 17 – 18 lat 

h) biegu integracyjnego 

i) kategorii open 

j) sztafety. 

 

§ 6. 

NAGRODY 

 

1. Po zakończeniu Biegu przyznane zostaną  nagrody.  

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają medale pamiątkowe oraz posiłek regeneracyjny. 

3. Po zakończonych Biegach na uczestników czekają dodatkowe atrakcje.  

 

 



 

4 
 

 

§ 7.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany i ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

2. Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną oraz sędziowską. 

3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza startujących. 

4. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

5. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

6. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi 

bezpieczeństwu).  

7. Uczestnicy Biegu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich 

danych osobowych w bazie danych organizatorów i partnerów w związku z organizacją 

rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).  

8. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na fotografowanie i dalsze nieodpłatne wykorzystanie ich 

wizerunku w celach promocyjnych przez organizatorów i partnerów.  

9. Niniejszy Regulamin zostanie przesłany drogą elektroniczną do przedstawicieli szkół 

biorących udział w Biegu. Regulamin dostępny jest również w siedzibie Organizatora                      

oraz na stronie Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” www.lgdkampinos.pl. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.2016) 

obowiązująca od dnia 25.05.2018 r. 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przez Stowarzyszenie "Między Wisłą 

a Kampinosem", informujemy:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą 

a Kampinosem" (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: 

biuro@lgdkampinos.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.  

 

 

mailto:biuro@lgdkampinos.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

ustawy z dnia 08 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.  

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu działania na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i 

zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji 

wyrobów regionalnych. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora lub strony trzeciej.   

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.   

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisów prawa, w szczególności do Zarządu Województwa Mazowieckiego lub na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak określają to przepisy 

prawa, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, 

w przypadku, gdy czas przechowywania danych nie został określony przez przepisy 

szczegółowe lub niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usług Administratora. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków 

Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z pomocy 

Stowarzyszenia opisanych w Statucie.  

13.  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

 


