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REGULAMIN 

I Bieg Pamięci Sybiraków w Szymonowie gm. Małdyty 

 

I CEL ZAWODÓW 

 

Bieg jest imprezą o charakterze charytatywnym mającą na celu upamiętnienie 80. rocznicy 

masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. W dniu zawodów będzie 

istniała możliwość wysłuchania historii o losach Sybiraków tzw. żywa historia. Dzieci z Domu 

dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie będą uczestniczyły w przygotowaniach związanych 

z organizacją biegu oraz będą pomagać w dniu zawodów, dzięki czemu nabędą umiejętności 

związane z organizacją imprez biegowych. Pieniądze z wpisowego i sponsorów w całości 

zostaną przeznaczone na organizację imprezy, rozwój i wyrównanie szans podopiecznych 

Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie. 

 

II ORGANIZATORZY 

 

• Zofia Bagińska – dyrektor Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie 

• kom. Mirosław Cydzik – pomysłodawca biegu – kontakt tel.: 537 721 112 

 

III WSPÓŁORGANIZATORZY 

 

• Monika Boczkowska – kierownik biegu – kontakt tel.: 507 951 861 

• Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie 

gm. Małdyty KRS 0000046028 

 

IV PARTNERZY: 

 

• Paweł Bielkuński - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie 

• Danuta Gomolińska – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie 
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V PATRONAT NARODOWY 

 

• Prezydent RP 

VI KOMITET HONOROWY 

• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

• Biuro Programu ,,Niepodległa” 

• Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 

• Komendant Główny Policji 

• Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie 

• Zarząd Główny Sybiraków 

• Instytut Pamięci Narodowej 

• Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

• Starosta Powiatu Ostródzkiego 

• Wójt gminy Małdyty 

 

VII TERMIN I MIEJSCE 

 

• Impreza odbędzie się 20 września 2020 roku w Domu dla Dzieci im. Sybiraków          

w Szymonowie (14 – 330 Małdyty, Szymonowo 14). 

• Biegi towarzyszące dla dzieci rozpoczną się o godzinie 10:30 na dystansach: 

100 m (1 – 4 roku życia) 

300 m (5 – 8 roku życia) 

600 m (9 – 12 roku życia) 

1000 m (13 – 17 roku życia) 

• Start biegu na 5 km nastąpi o godz. 11:30 

• Bieg główny na 10 km rozpocznie się o godz. 13:00 

 

Zapisy na biegi towarzyszące będą możliwe w dniu zawodów w biurze zawodów. 

 

• Trasy będą oznaczone znakami pionowymi, co 1 km. Bieg odbywać się będzie                                 

na nawierzchni mieszanej: odcinek ok. 4 km to nawierzchnia szutrowa oraz 1 km droga 

asfaltowa. Trasa nie posiada atestu i na czas biegu zostanie wyłączona z ruchu. 
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VIII LIMIT CZASU I UCZESTNIKÓW 

 

• Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut na dystansie 10 km oraz 60 

minut na dystansie 5 km, liczony od strzału startera. 

• Limit uczestników przewidziany na 300 osób łącznie w obu biegach. 

• Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są     

do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie 

wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie 

do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego. 

 

 

IX UCZESTNICTWO 

 

Prawo startu w biegu na dystansie 5 km i 10 km mają wyłącznie osoby, które: 

• najpóźniej do 20 września 2020 r. ukończą 18 lat, 

• wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą dokonać opłaty oraz zostać 

zweryfikowani w Biurze Zawodów, 

• dzieci przed ukończeniem 18 roku życia biorące udział w biegach towarzyszących 

pozostają pod nadzorem rodziców/opiekunów. Rodzice wypełniają oświadczenie/zgodę 

na udział. Przez cały czas trwania imprezy dzieci pozostają pod opieką rodziców. 

Weryfikacja uczestników będzie dokonywana: 

Osobiście / przez rodzica / opiekuna - na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem     oraz 

przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty zgłoszeniowej. 

Adres Biura Zawodów, depozytu oraz szatni i pryszniców: 

Szymonowo 15, 14-330 Małdyty, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwintowej w 

Szymonowie. 

Godziny pracy Biura Zawodów: 

20 września 2020 r. (niedziela) – od 8:00 – 12:30 

W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer 

startowy z chipem do pomiaru czasu, koszulkę techniczną oraz kupon na posiłek regeneracyjny 

wraz z workiem na depozyt. 
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• W trakcie biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć przypięte numery startowe                    

do przedniej części koszulki. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas 

trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części 

biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

X ZGŁOSZENIA 

 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: 

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/bieg-pamieci-sybiraka 

• Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: 

o zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, 

o wydrukowana i uzupełniona karta zgłoszeniowa, którą w dniu zawodów należy 

przekazać obsłudze biura zawodów – załącznik nr 2 do regulaminu, 

o zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. 

• Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 04.09.2020 r. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów              

w przypadku wyczerpania limitu miejsc uczestników. 

W przypadku rejestracji dzieci należy w dniu zawodów dostarczyć do obsługi biura zawodów 

wydrukowane i uzupełnione oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na 

udział dziecka w I Biegu Pamięci Sybiraków – załącznik nr 1 do regulaminu.  

 

Kontakt z organizatorem: biegpamiecisybiraka@gmail.com. 

 

XI OPŁATY 

 

Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej. Opłata startowa wynosi: 

 

Bieg Do 04.09.2020 r. 

5 km 50 zł 

10 km 50 zł 

 

• Opłata startowa będzie pobierana podczas rejestracji na stronie 

www.maratonczykpomiarczasu.pl na konto Warmińsko-Mazurskiego 

Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie gm. Małdyty za 

pośrednictwem płatności Przelewy 24. 
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• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 

XII DEPOZYT 

 

Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek, umożliwiający zdeponowanie 

rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru 

startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest 

zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. UWAGA: zabrania się 

pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

 

XIII KLASYFIKACJE I WYNIKI 

 

Biegacze będą klasyfikowani w następujących kategoriach: 

1. Klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn - miejsca od I do X, 

2. Klasyfikacje wiekowe: 

a. K-20 / M-20 (rocznik 1991-2000) 

b. K-30 / M-30 (rocznik 1981-1990) 

c. K-40 / M-40 (rocznik 1971-1980) 

d. K-50 / M-50 (rocznik 1961-1970) 

e. K-60+ / M-60+ (rocznik 1960 i starsi) 

3. Klasyfikacja dzieci w biegach towarzyszących - na każdym dystansie miejsca od                             

I do III w kategoriach dziewczynek i chłopców. 

4. Klasyfikacja drużynowa w biegach na 5 i 10 km. 

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Klasyfikacja generalna odbywa 

się na podstawie czasów brutto – liczonych od strzału startera. Oficjalne wyniki biegu zostaną 

zamieszczone na stronie: www.maratonczykpomiarczasu.pl w ciągu godziny od zakończenia 

biegu. 

• Po rejestracji zostanie wysłany do uczestnika sms z przydzielonym numerem 

startowym, po dobiegnięciu do mety otrzymają Państwo wiadomość z wynikiem. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 
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XIV NAGRODY 

 

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą I Bieg Pamięci Sybiraków w Szymonowie   

otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy w formie elektronicznej do samodzielnego 

pobrania ze strony: www.maratonczykpomiarczasu.pl. 

Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej Kobiet i Mężczyzn, Dzieci 

uczestniczące w biegach towarzyszących zajmujące miejsca I - III oraz zdobywcy miejsc               

I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary/statuetki. Organizator 

zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych                

w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. 

 Nagroda specjalna - dla zwycięzcy ,,Konkurs na rewers medalu o tematyce wywózek 

polskich obywateli na Daleki Wschód projektowany przez Dzieci dla Dzieci”. Zwycięski 

projekt wyłoni kapituła. 

Dyplom ukończenia I Biegu Pamięci Sybiraków w Szymonowie do pobrania we 

własnym zakresie ze strony: www.maratonczykpomiarczasu.pl. 

 

 

XV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                           

z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE    

L 119 z 4.05.2016 r. str. 1), informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Domu dla Dzieci im. 

Sybiraków w Szymonowie w Szymonowie z siedzibą Szymonowo 14, 14-330 

Małdyty, e-mail: szymonowo@wp.pl, tel. 897586013. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie I Biegu 

Pamięci Sybiraka w Szymonowie zwanego dalej biegiem. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie wyrażonej przez 

uczestnika, rodzica/opiekuna zgody, w celu realizacji zadań związanych                              

z przeprowadzeniem imprezy. Dane będą przetwarzane w zakresie wskazanym                 

w Regulaminie I Biegu Sybiraka w Szymonowie oraz dane w postaci wizerunku 
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uczestników. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne   do 

wzięcia udziału w biegu. 

4. Podpisując deklarację uczestnictwa/oświadczenie opiekuna uczestnik, rodzic/opiekun 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym w postaci wizerunku oraz 

nieodpłatne ich wykorzystywanie w dowolnej formie przez organizatora, partnerów       

i sponsorów na potrzeby realizacji biegu, w szczególności na ich publikację                        

i rozpowszechnianie we wszystkich mediach oraz materiałach promocyjnych                    

i informacyjnych dotyczących I Biegu Pamięci Sybiraków w Szymonowie. 

5. Dane osobowe, w tym dane w postaci wizerunku, będą przechowywane przez okres 

nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania, a następnie       

w celach archiwalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe uczestnika będą przekazywane podmiotom współpracującym                    

z organizatorem na potrzeby publikacji wyników. Dane osobowe po ogłoszeniu 

wyników będą umieszczone na stronie: www.maratonczykpomiarczasu.pl  oraz             

w innych mediach. 

7. Uczestnikom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją                 

i rozstrzygnięciem biegu przysługuje: 

a. Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

b. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody należy pisemnie 

zgłosić organizatorowi. 

c. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Przekazywane, przez uczestników biegu, dane osobowe nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW, OC z tytułu chorób, 

jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie 

ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

3. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia 

umożliwia mu udział w biegu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji wynikających  ze złożenia 

przez uczestnika biegu oświadczenia nie zgodnego z prawdą oraz za rzeczy osobiste 

pozostawione bez nadzoru. 
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5. Zwycięski projekt rewersu medalu ,,Konkurs na rewers medalu o tematyce wywózek 

polskich obywateli na Daleki Wschód projektowany przez Dzieci dla Dzieci” stanie 

się własnością organizatorów. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez 

organizatorów na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz 

możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb. Zwycięzca konkursu zrzeka 

się praw autorskich od zwycięskiego projektu na rzecz organizatora. 

6. Przebywanie na trasie I Biegu Pamięci Sybiraków bez ważnego numeru startowego 

jest niedozwolone – takie osoby będą usuwane z trasy przez obsługę. 

7. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora. 

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych 

przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby 

wyznaczone przez organizatora. 

9. Każdy uczestnik biegu deklaruje znajomość niniejszego regulaminu. 

10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora 

imprezy. 

11. Organizator zapewnia uczestnikom biegu: 

a. opiekę medyczną, 

b. medal pamiątkowy, 

c. dyplom w formie elektronicznej (do samodzielnego pobrania ze strony 

internetowej: www.maratonczykpomiarczasu.pl). 

12. Dodatkowe informacje dotyczące biegu można uzyskać na stronie internetowej 

organizatora: www.szymonowo.pl oraz www.maratonczykpomiarczasu.pl. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia uczestników biegu                              

w kategoriach innych niż wymienione w Dziale XI Regulaminu. 

 

XVII ZAŁĄCZNIKI 

 

• Załącznik nr 1 – oświadczenie opiekuna 

• Załącznik nr 2 – karta zgłoszeniowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Załącznik nr 1 do Regulaminu  

I Biegu Pamięci Sybiraków 
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 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY 

NA UDZIAŁ DZIECKA W  

I BIEGU PAMIĘCI SYBIRAKÓW  

20 WRZEŚNIA 2020 R. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego: 

Wiek: 

Dystans: 

1-4 lat 

100m 

5-8 lat 

300m 

9-12 lat 

600m 

13-17 lat 

1000m 

*     

*Właściwe proszę zaznaczyć krzyżykiem 

 

Imię i nazwisko dziecka:……………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia dziecka:……………………………………………………………………. 

w I Biegu Pamięci Sybiraków w dniu 20 września 2020 r.  

Dane rodzica / opiekuna prawnego: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………… 

Nr i seria dowodu tożsamości:…………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………. 

ZGODY OBOWIĄZKOWE: 

Niniejszym oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego 

dziecka/podopiecznego w biegu oraz dziecko/podopieczny bierze udział w biegu na moje ryzyko jednocześnie 

wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku/podopiecznemu, jeśli taka potrzeba zaistnieje. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego:  

 

……………………………………………………………………………………….. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego w 

związku z jego udziałem w biegu oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem I Biegu Pamięci Sybiraków, 

w tym z zasadami ochrony danych osobowych i akceptuję jego postanowienia. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego:  

 

……………………………………………………………………………………….. 

    Załącznik nr 2 do Regulaminu  

I Biegu Pamięci Sybiraków 
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                                      KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

,,I Bieg Pamięci Sybiraków” 

Szymonowo, 20 września 2020 r. 

 

DANE ZAWODNIKA: 

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:……………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………………. 

Dystans* 

 Bieg towarzyszący 5 km 

 Bieg główny 10 km 

*Proszę zaznaczyć odpowiednie krzyżykiem. 

 

ZGODY OBOWIĄZKOWE: 

Niniejszym oświadczam, że biorę udział w I Biegu Pamięci Sybiraków na własne ryzyko oraz 

nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegu jednocześnie wyrażam 

zgodę na udzielenie mi pierwszej pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z jego 

udziałem w I Biegu Pamięci Sybiraków oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem    

I Biegu Pamięci Sybiraka, w tym z zasadami ochrony danych osobowych i akceptuję jego 

postanowienia. 

………………………………………… 

                                                                                        Czytelny podpis uczestnika 


