
REGULAMIN 
biegu „KORONA DĄBRÓWKI DLA DZIECI” 

 
I. CEL IMPREZY 
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
2. Promocja Gminy Dopiewo. 
3. Aktywizacja najmłodszych mieszkańców Gminy Dopiewo. 
 
II. ORGANIZATOR 
Gmina Dopiewo - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 
 
III. PARTNER STRATEGICZNY 
Linea Developer Sp. z o.o. 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE 

• Zawody odbędą się 28 maja /niedziela/ 2023 roku 

• Starty różnych kategorii w godz. 10.00 – 11.40 

• Start i meta: Dąbrówka, ul. Parkowa 
 
V. TRASA I DYSTANS 

• Trasa w całości przebiega po miękkich duktach leśnych  

• Biegi dziecięce i młodzieżowe rozegrane zostaną na dystansie od 200 do 1000 metrów 
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Udział w biegach dziecięcych jest bezpłatny i nie ma żadnych limitów ilościowych.  
2. Dzieci biorące udział w zawodach wystartują pod warunkiem złożenia przez rodziców lub 
pełnoprawnych opiekunów pisemnej zgody i oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, umożliwiającym 
start w zawodach. 
3. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia zdrowotnego i od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 
uczestnictwem w imprezie. 
4. Rejestracja dzieci chcących wystartować w jednym z 7 biegów odbywa się w dniu zawodów w ich 

biurze:  

• w godz. 9.00-9.45 dla rodziców dzieci w wieku 7-10 lat 

• w godz. 9.45-10.30 dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat i 11-15 lat 

5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów co najmniej na 15 minut 
przed startem danej kategorii wiekowej. 
6. Numery startowe wydawane będą po złożeniu właściwych dokumentów. 
7. Impreza odbędzie się zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z ew. wystąpieniem stanu 
epidemii. 
8. Rodzice lub pełnoprawni opiekunowie dzieci ponoszą wyłączną odpowiedzialność osobistą  
i majątkową za naruszenie obowiązków zawartych w/w akcie prawnym oraz są zobowiązani do 
przestrzegania reżimu sanitarnego związanego z ew. wystąpieniem stanu epidemii. 
9. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów. 
 
VII. KLASYFIKACJE 
W zawodach będą wyłaniani tylko zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych (miejsca 1-3). 
 



VIII. KATEGORIE WIEKOWE 
Biegi dziecięce i młodzieżowe odbywają się na dystansie od 200 do 1000 metrów: 

• D/C   5  (5 lat i mniej): dzieci urodzone w 2018 r. i młodsze  –   200 m 

• D/C   6  (6 lat): dzieci urodzone w 2017 r.    –   200 m 

• D/C   7  (7 lat): dzieci urodzone w 2016 r.    –   400 m 

• D/C   8  (8 lat): dzieci urodzone w 2015 r.    –   400 m 

• D/C   9  (9–10 lat): 2014–2013 r.     –   600 m 

• D/C 11  (11–13 lat): 2012–2010 r.     –   800 m 

• D/C 14  (14–15 lat): 2009–2008 r.     – 1000 m 

 
IX. NAGRODY 

• Wszystkie dzieci, które ukończą dany bieg otrzymają pamiątkowe złote medale za udział 

• Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe 
(miejsca 1-3) 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów. 
3. Organizator zapewnia toalety typu Toi-Toi. 
4. Organizator nie zapewnia przebieralni, szatni, depozytów. 
5. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników biegu, zabrania się udziału biegacza/biegaczki wraz z psem. 
6. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach. 
7. Każdego uczestnika obowiązuje ubiór sportowy. 
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
9. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator zawodów. 
 
XI. KONTAKT DO ORGANIZATORA 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, tel/fax 61 8148262, 
Marcin NAPIERAŁA, tel. 512 39 15 15, e-mail: gosir@dopiewo.pl. 
 
XII. RODO 
Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane, będą przetwarzane tylko  
i wyłącznie po zaznajomieniu się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz po 
wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w formie oświadczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gosir@dopiewo.pl


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039 (dalej: Administrator). 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: 
gosir.iod@dopiewo.pl. 
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu imprezy pod nazwą 
„Bieg Korona Dąbrówki dla dzieci” w dniu 28 maja 2023 roku w godzinach 9.00–12.00 w miejscowości 
Dąbrówka, ul. Parkowa oraz na terenie leśnym (las palędzko-zakrzewski). 
4. Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 
realizacji jednego celu, jakim jest realizacja usługi, o której mowa w pkt. 3. 
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika. 
6. Przetwarzane są kategorie danych osobowych Pani/Pana dziecka podane w formularzu. 
7. Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo: 
a) dostępu do treści tych danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych, prawo 
do przenoszenia tych danych, 
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników 
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,  
w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
10. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 9 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną 
ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą. 
11. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji. 
12. Dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane przez cały czas świadczenia usługi, o której 
mowa w pkt. 3 powyżej oraz podlegają usunięciu z bazy danych Administratora po okresie 12 miesięcy 
od zakończenia realizacji usługi, o której mowa w pkt. 3 powyżej. 
13. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami 
określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 
 
UWAGA! Powyższa treść dotycząca przetwarzania danych osobowych musi być podpisana przez 
rodziców lub pełnoprawnych opiekunów niepełnoletnich dzieci startujących w biegu o Koronę 
Dąbrówki dla dzieci. 


