
 

 

REGULAMIN 

XII NADARZYŃSKIEGO BIEGU RODZINNEGO 

o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn 

12 czerwca 2022 r. 

 

I. Cel 

1. Popularyzacja biegania jako formy aktywnego spędzania czasu, wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych. 

2.   Propozycja zdrowego stylu życia. 

3.   Bieg jako forma spędzania wspólnego czasu z rodziną. 

 

II. Organizatorzy: 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie 

2. Placówka Wsparcia Dziennego „Ognisko Tęcza” GOPS Nadarzyn 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie, 

4. Urząd Gminy Nadarzyn, 

5. Parafia Rzymskokatolicka Świętego Klemensa Papieża i Męczennika w Nadarzynie. 

III. Termin i miejsce 

Bieg odbędzie się w niedzielę 12 czerwca 2022 r. podczas Pikniku Rodzinnego. 

 

START O GODZINIE 14.45 oddzielnie kobiety i mężczyźni 

 

Start i Meta- główna brama wjazdowa przy Kościele św. Klemensa w Nadarzynie. 

Bieg ulicami: Warszawską, Sitarskich, Przejazdową, Turystyczną  i powrót Warszawską. 

 

IV. Zgłoszenia i uczestnictwo 

1. Prawo startu mają dzieci i osoby dorosłe – łączna maksymalna liczba uczestników 200 osób. 

2. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedstawić pisemną zgodę rodziców, lub być pod ich opieką. 

3. Zgłoszenia będą przyjmowane w placówce wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” GOPS Nadarzyn, 

ul. Kościelna 3, w dniach: 

 9 czerwca (czwartek) w godzinach 9.00-17.00,  

 10 czerwca (piątek) w godzinach 9.00-17.00 ,  

 11 czerwca (sobota)  w godzinach 10.00-14.00.  

     Uwaga! W dniu biegu tj. 12 czerwca nie będzie zapisów ani możliwości odebrania koszulek ! 

4. Zgłoszenia również drogą e- mail (od 1 czerwca do 8 czerwca ): biegrodzinny@nadarzyn.pl . 

 

1)   Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane załączniki oraz rozmiar koszulki!  

2) Otrzymanie maila potwierdzającego zgłoszenie jest równoznaczne z wpisaniem na listę 

uczestników biegu.  



5. Odbiór pakietów startowych w dniach 9, 10 czerwca 2022 r. w godzinach 9.00-17.00 , 11 czerwca 

(sobota) w godzinach 10.00-14.00 w placówce wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” GOPS Nadarzyn, 

ul. Kościelna 3, 05-830 Nadarzyn. 

 

V. Sposób przeprowadzenia biegu 

1.  Dystans 1200 m, (nawierzchnia asfaltowa). 

2. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność                          

i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi 

biegu, Policji i Straży Gminnej. 

 

VI. Nagrody 

1. Puchary za zajęcie pierwszych 3 miejsc, w kategorii kobiet i mężczyzn. 

2. Kategorie: 

       rocznik: 2020-2016  (2- 6 lat) 

       rocznik 2015-2012  (7- 10 lat) 

       rocznik 2011-2009     (11-13 lat) 

       rocznik 2008-2006     (14-16 lat) 

       rocznik 2005- 1993      (17-29 lat) 

       rocznik: 1992- 1978   (30-44 lat) 

       rocznik: 1977 i starsi (45 lat i starsi) 

 

3. Trzy najbardziej liczne startujące rodziny otrzymują puchary. 

4. Specjalne wyróżnienie dla seniora biegu i najmłodszego uczestnika  biegu. 

5. Wśród uczestników zostaną wylosowane nagrody-niespodzianki. 

 

VII. Postanowienie końcowe 

1. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest biec w koszulce organizatora z imienną kartą startową 

przypiętą z przodu. 

2. Organizatorzy zapewniają pierwszą pomoc przedmedyczną podczas trwania imprezy. 

3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu  i jest zobowiązany do  jego 

przestrzegania. 

4. Zdjęcia podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego 

Regulaminu. 

6. W sprawach nieobjętych Regulaminem decydują Organizatorzy. 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe podczas Biegu oraz  za rzeczy 

zaginione podczas imprezy. 

8. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NW. 

 

 

Bardzo ważne! 

WPISANIE SIĘ NA LISTĘ UCZESTNIKÓW BIEGU JEST JEDNOZNACZNE  Z AKCEPTACJĄ 

REGULAMINU I BRAKIEM PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH. 

 

 

 



 

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW BIEGU RODZINNEGO O PUCHAR WÓJTA 

GMINY NADARZYN, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 12  CZERWCA 2022 ROKU. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, dalej: RODO), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie  informuje, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nadarzynie zwany dalej administratorem reprezentowany przez Dyrektora GOPS,   ul. Mszczonowska 

24, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 729 81 73, 22 739 97 07, fax. 22 739 73 20, e-mail: gops@nadarzyn.pl, 

ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Wiesław Sobczyński- rodo@nadarzyn.pl    

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. a, c, e) RODO. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze 

wynikający z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny   i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 

z 2020 r.  poz. 821 ze zmianami). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania,                                   

a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie  z przepisami 

dotyczącymi archiwizacji. 

7. Przetwarzane dane osobowe będą pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą.  

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do 

podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich 

przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- ich sprostowania, 

- ograniczenia ich przetwarzania, 

- usunięcia, 

- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu. 

10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do 

wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność  z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU 

XII Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn w dniu 12.06.2022 r. 

 

Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………….… 

 

Data urodzenia 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Miejsce zamieszkania (miejscowość).....……………………………………………….……. 

     

     OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że znam regulamin imprezy: XII  Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn  

odbywającej się w dniu 12.06.2022 roku.  

 

Oświadczam, że będę przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas XII Biegu Rodzinnego                                    

w dniu 12.06.2022 roku.  

 

Oświadczam, że nie występują u mnie przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału                              

w XII Biegu Rodzinnym w dniu 12.06.2022 roku.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych. 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, 

miejscowość) oraz na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby XII Biegu Rodzinnego, który będzie miał 

miejsce 12 czerwca 2022 roku.  

 

              

 

 

…………………………………….………………………………………….. 

      (czytelny podpis uczestnika biegu) 

 



 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XII Nadarzyńskim Biegu Rodzinnym o Puchar 

Wójta Gminy Nadarzyn, który organizowany jest w dniu 12.06.2022 r. (niedziela). 

 

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

 

Data urodzenia dziecka………………………….…………………………………………….. 

 

Miejsce zamieszkania dziecka …………………………………………………………………. 

 

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas biegu i za zapoznanie się mojego 

dziecka z regulaminem XII Biegu Rodzinnym.  

 

Oświadczam, że u mojego dziecka  nie występują przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w XII Biegu 

Rodzinnym w dniu 12.06.2022 r.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych mojego 

dziecka.  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, miejscowość) oraz 

na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby XII Biegu Rodzinnego, który będzie miał miejsce 12 czerwca 

2022 roku.  

 

 

 

                                                                                     ……….………………………..………………                                                                 

   czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 


