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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 

• Zarząd Główny Sybiraków 

• Instytut Pamięci Narodowej 

• Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

• Starosta Powiatu Ostródzkiego 

• Wójt gminy Małdyty 

 

VII TERMIN I MIEJSCE 

 

• Ze względów sanitarnych impreza odbędzie w formie wirtualnej, a zapisani 

zawodnicy zobowiązani są do pokonania zadeklarowanego dystansu w dowolnym 

miejscu. 

• Zadeklarowany dystans należy przebiec w terminie od 20 września do 30 września 

2020r. 

 

 

VIII 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. 

Weryfikacja uczestników będzie dokonywana: 

na podstawie zgłoszenia internetowego dokonanego za pośrednictwem strony: 

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

 

Kontakt z organizatorem: biegpamiecisybiraka@gmail.com. 

 

X 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. 

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

 

 

XI KLASYFIKACJE I WYNIKI 

 

Biegacze będą klasyfikowani w następujących kategoriach: 
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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 udokumentowane w sposób elektroniczny pokonanie 

zadeklarowanego dystansu w dowolnym miejscu za pomocą indywidualnych urządzeń 

rejestrujących czas i odległość oraz przesłanie do dnia 4 października 2020r. na adres: 

biegpamiecisybiraka@gmail.com.  

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 

XII NAGRODY 

 

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą I Bieg Pamięci Sybiraków w Szymonowie   

otrzymają pamiątkowe medale. 

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 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. 

 

XIII 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 
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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 

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. 
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XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. 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. 

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

umożliwia mu udział w biegu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji wynikających ze złożenia 

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

pozostawione bez nadzoru. 

4. 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. 

5. Każdy uczestnik biegu deklaruje znajomość niniejszego regulaminu. 

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora 

imprezy. 

7. Dodatkowe informacje dotyczące biegu można uzyskać na stronie internetowej 

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

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia uczestników biegu                              

w kategoriach innych niż wymienione w Dziale XI Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


