
 

 

Regulamin 

V edycji Powstańczych Biegów Przełajowych 

o Grand Prix Powiatu Kościańskiego 2020 

 

1. Terminy poszczególnych zawodów: 
 I etap  - Czempiń, niedziela 12 stycznia 2020 r.  godz. 1200  /zgłoszenia do 3.01.2020./ 

 II etap  - Kościan, niedziela 26 stycznia 2020 r.  godz. 1200 /zgłoszenia do  15.01.2020/ 

 III etap  -  Śmigiel , niedziela 9 lutego 2020 r.  godz. 1200  /zgłoszenia do  29.01.2020/ 

 IV etap  -  Krzywiń, niedziela 23 lutego 2020 r.  godz. 1200  /zgłoszenia do 12.02.2020/ 

Osobom zgłoszonym po terminie ustalonym dla poszczególnych etapów organizator nie 

zapewnia    pamiątkowych medali. 

2. Organizatorzy: 

 Gmina Czempiń 

 Gmina Kościan 

 Miasto Kościan 

 Gmina Śmigiel 

 Gmina Krzywiń 
 

3. Cel  imprezy 

 Upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego. 

 Promocja aktywnego stylu życia. 

 Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji. 
 

4.   Warunek sklasyfikowania  w „Grand-Prix” 2020 
Aby zostać sklasyfikowanym w całej V edycji Grand Prix 2020 należy wziąć udział minimum 

w trzech z wyżej podanych czterech etapów. Jeżeli dany uczestnik weźmie udział we 

wszystkich czterech etapach, wtedy do punktacji łącznej Grand Prix 2020 będą mu 

zaliczone punkty z trzech najlepszych  dla niego etapów. Dla trzech pierwszych miejsc  

w kategorii kobiet i mężczyzn, w przypadku remisu po 3 biegach o zwycięstwie decyduje 

wyższa pozycja zajęta w ostatnim biegu.   

5.  Punktacja w poszczególnych etapach: 
       W każdym etapie punktacja za poszczególne  jest taka sama i przedstawia się 

następująco: 

1. Miejsce ogólnie w danym biegu   -  200 punktów 
2. Miejsce ogólnie w danym biegu   -  199 punktów 
3. Miejsce ogólnie w danym biegu   -  198 punktów 
4. Miejsce ogólnie w danym biegu   -  197 punktów 
5. Miejsce ogólnie w danym biegu   -  196 punktów 
6. Miejsce ogólnie w danym biegu   -  195 punktów 



7. Miejsce ogólnie w danym biegu   -  194 punktów 
8. Miejsce ogólnie w danym biegu   -  193 punktów 
9. Miejsce ogólnie w danym biegu   -  192 punktów 
10. Miejsce ogólnie w danym biegu   -  191 punktów 

Każde następne miejsce w danym biegu – o 1 punkt mniej. 

      Powyższa punktacja obowiązuje bez względu na ilość osób startujących w danym biegu. 

      Prowadzona będzie klasyfikacja osobno dla kobiet oraz osobno dla mężczyzn. 

6. Dane osobowe: 

1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, 

RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 

2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia 

stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym 

Regulaminem. 

2. Administratorem danych osobowych jest Pan Zygmunt Ratajczak, kierownik 

Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, 

kierownik@okfir.pl. 

3. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez 

okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Powstańczych 

Biegów Przełajowych, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 

pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja 

Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 

ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, 

świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania 

danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia 

wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym 

momencie. 

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez 

Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać 

się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres 

Administratora. 

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w 

związku z udziałem w Biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska 
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uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, 

w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma 

również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą 

urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście 

startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w 

miejscu rozgrywania Biegu. 

 

Inspektorem ochrony danych jest Pan Jarosław Bartkowiak, 

urzadmiejski@smigiel.pl. 

 

 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY 

                                                                                          zaprasza do udziału  

                                                                                      www.aktywny.smigiel.pl 

http://www.aktywny.smigiel.pl/

