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REGULAMIN V Biegu z Żabką 2020 

I. TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

1. Termin: 19 września 2020 r. 
2. Miejsce: Dom Kultury w Żabiej Woli – park i tereny przyległe. 

II. CEL 

1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja mieszkańców. 
3. Promocja Gminy Żabia Wola, walorów przyrodniczych w zdrowym miejscu do zamieszkania. 

III. ORGANIZATORZY 

Wójt Gminy Żabia Wola – Piotr Rybka; 
Dom Kultury w Żabiej Woli. 

IV. PROGRAM IMPREZY 

Od godz. 10:00 - Otwarcie Biura Zawodów i rejestracja  zawodników: 
 
START 
Biegi na dystans 200 m: 
 11:00 – 1 bieg – dzieci – 5 - 6 lat (rocznik 2015 - 2014) 

11:15 - 2 bieg – dzieci – 7 - 8 lat (rocznik 2013 - 2012) 
 

Biegi na dystans 400 m: 
11:30 - 3 bieg – dzieci – 9 – 10 lat (rocznik 2011 – 2010) 
 

Biegi na dystans 400 m: 
11:45 - 4 bieg – dziewczęta - 11 - 12 lat  (rocznik 2009 - 2008)  

 

Bieg na dystans 600 m: 
12:00 – 5 bieg – chłopcy - 11 - 12 lat  (rocznik 2009 - 2008)  

 

Bieg na dystans 800 m: 
 12:20 - 6 bieg – dziewczęta - 13 – 14 lat (rocznik 2007 - 2006)  
 

Bieg na dystans 1000 m: 
12:40 – 7 bieg – chłopcy - 13 – 14 lat (rocznik 2007 - 2006)  

UWAGA: 

 biegi grup młodszych tj. 5 -10 lat – koedukacyjne, 
od klasy V – 11 lat - z podziałem na dziewczęta i chłopców, 

 niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji, 

 po każdy biegu zawodnicy dostaną okazjonalną przypinkę za udział. 
 
około 13:00 – uroczyste wręczenie dyplomów i nagród ZWYCIĘZCOM 

 

 
 
 
 



2 

 

V. UCZESTNICTWO 
 

1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, co 
stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu. Biuro Zawodów będzie 
czynne w dniu rozgrywania zawodów od godz. 10:00. Podczas weryfikacji, po dostarczeniu 
podpisanej Karty Zgłoszenia wydawane będą numery startowe, które należy przypiąć 
z przodu koszulki. 

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest: 
a) Wypełnienie Karty Zgłoszenia, zgodnie z obowiązującym wzorem,  
b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu Biegu – poprzez podpisanie 
Karty Zgłoszenia w biegu przez Rodzica/Opiekuna prawnego,  
c) Dostarczenie podpisanej Karty Zgłoszenia do Biura Zawodów,  
d) Podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych przez Dom Kultury w Żabiej Woli oraz Zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie określonym w Klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie 
www.dkzabiawola.pl  oraz w biurze Domu Kultury. 

 
UWAGA: Numery Startowe nie będą wydawane osobom nie posiadającym podpisanej 
prawidłowo, przez Rodzica/Opiekuna prawnego, Karty Zgłoszenia !!! 

 
3. W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność 

rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. 
4. Rodzice/Opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po 

biegu. 
5. Zgłaszający do biegu Rodzice/Opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich 

wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w 
biegu. 

6. Podpisując Kartę zgłoszeniową, Rodzic/Opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się z 
Regulaminem Biegu. 

7. Po zakończonym biegu, każdy uczestnik otrzyma okazjonalna zawieszkę, wodę oraz 
energetyczną przekąskę. 

8. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez 
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności 
zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach 
mechanicznych oraz ze zwierzętami. 

9. W biegu można używać kostiumy stylizujące zawodników na POSTAĆ ŻABKI. Używane 
stroje nie mogą zagrażać użytkownikom i innym uczestnikom biegu (ostre krawędzie, 
wystające druty itp.). 

10. W biegu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, nie posiadające przeciwskazań 
medycznych do uczestnictwa w imprezach biegowych. 

 

VI. LIMIT BIEGACZY 

Organizator ustala: 

 łączny limit uczestników „V Biegu z żabką” na maksymalnie 150 osób. 

 łączny limit uczestników każdego biegu – maksymalnie 10 osób, w przypadku większej liczby 
startujących zostaną rozegrane dodatkowe biegi według kolejności numerów startowych.  

 Po osiągnięciu limitu 150 osób, zapisy zostaną wstrzymane. 

http://www.dkzabiawola.pl/


3 

 

VII. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia  online na adres domkultury@dkzabiawola.pl oraz bezpośrednio w Domu 
Kultury w Żabiej Woli - przyjmowane będą w dniach 9 – 15 września 2020 r.  Karta 
Zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej Domu Kultury w Żabiej Woli 
www.dkzabiawola.pl   

2. Oryginał podpisanej przez Rodzica/Opiekuna prawnego Karty Zgłoszenia  należy dostarczyć 
do Biura Zawodów w dniu zawodów przy odbieraniu numeru startowego.  

3. Po dniu 15.09.2020 r. zgłoszenia nie będą już przyjmowane. 
4. Zapisy mogą być zawieszone wcześniej po osiągnięciu limitu 150 nadanych numerów 

startowych. O nadaniu numeru startowego decyduje kolejność zgłoszeń. 

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

W każdej grupie wiekowej nagradzane będą trzy pierwsze miejsca.  
Po ukończeniu biegu każdy z uczestników otrzyma pamiątkową zawieszkę. 

Organizator przewiduje dodatkowe nagrody losowane: 

 Nagroda Wójta Piotra Rybki 

 Nagroda Radnego Powiatowego i sekretarza Gminy – Dariusza Dąbrowskiego 
Oraz nagroda: 

 za najlepszy ŻABI KOSTIUM uczestnika biegu. 
 

IX. BIURO ZAWODÓW 
Biuro Zawodów będzie mieściło się przy budynku Domu Kultury w Żabiej Woli na tarasie od strony 
placu zabaw.  
Biuro Zawodów będzie czynne w sobotę 19.09.2020 r. od godziny 10:00. 
 
X. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu z Żabką, w ro-
zumieniu 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO jest 
Domu Kultury w Żabiej Woli z siedzibą w Żabiej Woli, 96-321 Żabia Wola, ul. Warszawska 27 (dalej: 
„administrator”). 
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: domkultry@dkzabiawola.pl lub 
pod adresem siedziby administratora. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 
 iodo@cdkp.pl  
Dane osobowe uczestników Biegu oraz ich rodziców / opiekunów prawnych będą przetwarzane w 
celu przeprowadzenia V Biegu z Żabką, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i 
rozliczenia nagród. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 
zgonie z instrukcją kancelaryjną.  
Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może 
przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Biegu także we współpracy z innymi 
podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji V Biegu z Żabką. 
 
Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego poby-
tu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych (PUODO), Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 860 70 86 

mailto:domkultury@dkzabiawola.pl
http://www.dkzabiawola.pl/
mailto:domkultry@dkzabiawola.pl
mailto:iodo@cdkp.pl
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w V Biegu z Żabką, 
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 
Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych 
uczestników, oraz zdjęć z V Biegu z Żabką w celu opublikowania i przedstawienia imion, nazwisk 
i wieku zawodników na stronach internetowych organizatora  i w lokalnych wydawnictwach. 
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, 
2. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Żabiej Woli oraz uczestników Biegu, Posterunek 

Policji i  organizatorzy przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności 
w dniu biegu oraz poruszaniu się zgodnie z przepisami. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 
zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. 
5. Organizator zapewnia Uczestnikom zawodów grupowe ubezpieczenie NNW max suma 

ubezpieczenia  wynosi 10 000 zł. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 
7. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
8. Opiekun prawny dziecka oświadcza, że wiadomym jest dla niego iż organizator, 

współorganizatorzy i osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, 
w trakcie i po zawodach. 

9. Opiekun prawny oświadcza, że dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i własne 
ryzyko. 

10. Opiekun prawny dziecka oświadcza ze ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za 
wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów i osobom trzecim. 

11. Opiekun prawny dziecka oświadcza że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od organizatora i współorganizatorów w razie rozstrojów lub uszkodzeń ciała 
powstałych w związku z rozgrywanymi zawodami. 

12. Opiekun prawny dziecka oświadcza iż przyjmuje do wiadomości że należy przestrzegać 
zarządzeń służb porządkowych i warunków Regulaminu. 

13. Opiekun prawny oświadcza że stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni bezpieczne   
uczestnictwo w zawodach sportowych. 

14. Opiekun prawny dziecka swoim podpisem złożonym na dostarczonej Karcie Zgłoszenia 
zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami Regulaminu Biegu, akceptuje je, 
wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 
     

 -ORGANIZATORZY- 


