
Regulamin

Wirtualnego XXVI Półmaratonu Gusiew-Gołdap 

1. ORGANIZATOR.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap

2. CEL IMPREZY.

Promowanie biegania/nordic walking/spacerów jako najprostszej formy ruchu

Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

Promocja Gminy Gołdap

3. TERMIN I MIEJSCE.

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu
w Polsce.

3.2. Bieg można zrealizować w terminie od 27.08.2020 r. do 30.09.2020 r. 

3.3. Jeśli jednak komuś nie pasują te daty prosimy o kontakt indywidualny na maila: 
zawody@osirgoldap.pl

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU.

4.1. BIEG NIE MA LIMITU CZASU. Należy go pokonać dowolnym tempem.

4.2. Oficjalnym dystansem biegu jest dystans półmaratonu 21,0975 km. Dystans ten jednak 
można rozbić na maksymalnie 3 biegi. Łączna suma ma wskazywać dystans półmaratonu.

4.3. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub 
nordic walking.

4.4. Bieg można pokonać pojedynczo lub w grupie.

4.5. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

4.6. Ze względu na to, że bieg ma charakter rekreacyjny zalecamy brak pośpiechu, delektowanie się
otaczającą przyrodą.



5. WARUNKI UCZESTNICTWA.

5.1. Przesłanie na adres e-mail: zawody@osirgoldap.pl potwierdzenia pokonanego dystansu. Może 
to być zrzut ekranu z aplikacji mobilnej z telefonu lub zegarka sportowego.

5.2. Przesłanie w treści e-maila, o którym mowa powyżej swojego imienia i nazwiska wraz z 
adresem pocztowym na który mają zostać dostarczone gadżety pamiątkowe oraz poniższych 
oświadczeń: (można skopiować i wkleić)

Zapoznałem(am) się z Regulaminem Biegu (w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych)
i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  e-mailu
zgłoszeniowym przez Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Gołdapi  w celu i  zakresie  niezbędnym do
wykonania  zadań  OSiR  w  Gołdapi  związanych  z  realizacją  oraz  promocją  Biegu  poprzez
umieszczenie  informacji  o  Uczestnikach  w  materiałach  reklamowych   i  promocyjnych  OSiR
w Gołdapi oraz Gminy Gołdap, w tym na oficjalnych stronach internetowych OSiR w Gołdapi,
w  szczególności  na  stronach  www.osirgoldap.pl  oraz  na  stronach  OSiR w  Gołdapi  na  portalu
Facebook i YouTube

Przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta bez wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.3. Wniesienie opłaty w kwocie 30 zł. z dopiskiem Wirtualny Międzynarodowy Półmaraton 
Gusiew-Gołdap.

5.4. Nr. Konta do wpłat : 39 1020 4724 0000 3002 0007 5135 

5.5. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU.

6.1 Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być
aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy.

6.2. Swój wynik w postaci zrzutu ekranu – należy wysłać w wiadomości na adres mailowy 
zawody@osirgoldap.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020 r.

6.3.  Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi aby przesyłane zrzuty ekranowe nie zawierały danych, 
które mogłyby zostać uznane za informacje dotyczące stanu zdrowia w rozumieniu przepisów o 
ochronie danych osobowych. Jeśli takie zostaną jednak nadesłane to zostaną natychmiast poddane 
anonimizacji. 

6.4.  Medal odlewany, dyplom, pamiątkę z Gołdapi oraz list gratulacyjny wyślemy do 14 dniu po 
zakończeniu wydarzenia.

6.5. Brak przesłanego wyniku w terminie jest równoznaczny z brakiem możliwości otrzymania 
nagród.

mailto:zawody@osirgoldap.pl
mailto:zawody@osirgoldap.pl


7. KLASYFIKACJA I NAGRODY.

7.1. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja kto najszybszy a kto 
najwolniejszy.

7.2. Po otrzymaniu wszystkich wyników (po dniu 30.09) opublikujemy na stronie 
www.osirgoldap.pl  listę wszystkich osób, które podesłały potwierdzenia wykonania biegu tj. 
wzięły udział w Wirtualnym XXVI Półmaratonie Gusiew-Gołdap 

7.3. Lista finisherów pojawi się maksymalnie do dnia 2.10.2020 r.

7.4. Tylko osoby na liście finisherów otrzymają w/w gadżety.

8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

8.1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych od Uczestników Biegu jest Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 
Gołdap, tel. 87 615-04-55, e-mail: dyrektor@osirgoldap.pl.  

8.2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@egoldap.pl. 

8.3. Uczestnicy Biegu przystępując do nich wyrażają zgodę na bezterminowe przetwarzanie przez 
Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, osiągnięte wyniki oraz 
przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne do udziału w Biegu. 

8.4. Dane osobowe Uczestników Biegu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO - udzielonej zgody jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
Administratora związanych z realizacją oraz promocją Biegu poprzez umieszczenie informacji o 
Uczestnikach w materiałach reklamowych  i promocyjnych Administratora oraz Gminy Gołdap, w 
tym na oficjalnych stronach internetowych Administratora, w szczególności na stronach 
www.osirgoldap.pl oraz na stronach Administratora na portalu Facebook i YouTube.

8.5. Dane osobowe Uczestników Biegu (imię, nazwisko wraz z osiągniętymi wynikami) mogą 
zostać przekazane Gminie Gołdap oraz mediom w celach, o których mowa w pkt. 8.4.  Dotyczy to 
również przekazywania Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail), a także 
Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza 
Prywatności. (Dotyczy portalu Facebook oraz Youtube). 

8.6. Dane przetwarzane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody (bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

8.7. Uczestnikom Biegu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia,  przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
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ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8.8. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym również profilowaniu. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9.1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w 
Biegu.

9.2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 
uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

9.3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.

9.4. Bieg “Wirtualny Półmaraton Gusiew-Gołdap” odbywa się w wyjątkowych okolicznościach.

W trakcie trwającej nadal pandemii koronawirusa  zaleca się więc zachowanie ostrożności.


	Regulamin
	Wirtualnego XXVI Półmaratonu Gusiew-Gołdap

