
                                  
 

 
 

REGULAMIN 
XV Bieg Niepodległości 

  
1. Organizator 

 Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, 

 Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki, 
    
Współorganizatorzy: 

 Komenda Hufca ZHP, 

 Klub 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 

 
2. Cele:      

 Upamiętnienie 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę; 

 Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu; 

 Uatrakcyjnienie uroczystości patriotycznych oraz świętowania Dnia Niepodległości; 

 Wskazanie możliwości wyeksponowania elementów patriotycznych podczas imprezy 
o charakterze rekreacyjno – sportowym; 

 Promocja Tomaszowa Mazowieckiego jako miasta przyjaznego rozwojowi pasji 
sportowych w tym w szczególności łyżwiarstwa i rolkarstwa. 

  
3. Miejsce: 

Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki  

4. Termin: 
            11 listopada 2019 roku, godz. 13.00 
 

5. Trasa i dystans: 
Bieg rekreacyjny o długości około 1500 m, start z placu Kościuszki, al. Piłsudskiego 

w stronę ul. Legionów, nawrót przez przejście dla pieszych przed rondem oraz powrót 

al. Piłsudskiego w stronę placu Kościuszki. 

 
6. Uczestnictwo: 

 Prawo do uczestniczenia w XV Biegu Niepodległości mają osoby, które we wskazanym 
terminie prawidłowo dokonały zgłoszenia; 

 Zgłoszeni uczestnicy są obowiązani do podpisania „Deklaracji uczestnictwa”  
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

 Podpisując „Deklarację uczestnictwa” uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia 
mu udział w biegu. Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, 
w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, 



                                  
 

wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, 
jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w imprezie;  

 Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa osoby 
niepełnoletniej” podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego; 

 Grupy zorganizowane ze szkół podstawowych i szkół średnich z Tomaszowa 
Mazowieckiego są zobowiązane do dokonania zgłoszenia uczestnictwa na formularzu 
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Opiekun jest 
odpowiedzialny za zgłoszoną grupę; 

 Na trasie mogą przybywać jedynie osoby – uczestnicy Biegu poruszający się biegiem, 
marszem, na rolkach oraz osoby z wózkami dziecięcymi i osoby niepełnosprawne; 

 Uczestnicy są obowiązani do startu z wyznaczonych stref: strefa 1 – osoby 
poruszające się biegiem, strefa 2  - osoby poruszające się marszem, strefa 3  - osoby 
poruszające się z wózkiem dziecięcym oraz osoby niepełnosprawne; 

 W związku z inicjatywą stworzenia biało-czerwonej flagi zaleca się start w koszulkach 
białych lub czerwonych i ustawienie się przed startem osób w białych koszulkach po 
prawej stronie jezdni, a w czerwonych po lewej stronie jezdni; 

 Organizator w miarę możliwości przekaże uczestnikom Biegu koszulki lub czapki 
w kolorze białym i czerwonym; 

 Organizator nie zapewnia szatni ani przebieralni dla uczestników wydarzenia; 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione, zgubione lub skradzione 
podczas imprezy. 

 Zabrania się jazdy po trasie Biegu na rowerach, deskorolkach, hulajnogach (w tym 
elektrycznych). 
 

7. Biuro Biegu: 
Biuro Biegu Niepodległości  - Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim,  plac 
Kościuszki 18, tel. 44 712 23 69 
 

8. Zgłoszenia: 

 Grupy zorganizowane ze szkół podstawowych i szkół średnich Tomaszowa 
Mazowieckiego dokonują zgłoszenia uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym, 
stanowiącym załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Uzupełniony i podpisany 
formularz należy przesłać na adres kontakt@mck-tm.pl do dnia 8 listopada 2019 r., 
oryginał należy w dniu Biegu przekazać Organizatorowi,  

 Uczestnictwo indywidualne lub innych grup zorganizowanych należy zgłaszać pocztą 
elektroniczną na adres kontakt@mck-tm.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora 
(Miejskie Centrum Kultury pl. Kościuszki 18) do dnia 8 listopada 2019 r. 

 W dniu 11.11.2019 r. zgłoszenia możliwe tylko dla uczestników indywidualnych 
w godz. 12.00-12.45 
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 UWAGA: 
 - w przypadku uczestników indywidualnych lub innych grup zorganizowanych 

o otrzymaniu koszulki lub czapki od Organizatora decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. 

 

9. Nagrody 

 Po zakończeniu Biegu zostaną rozlosowane upominki pomiędzy uczestnikami, 
na podstawie Kart startowych. 

 

10. Sposób przeprowadzenia: 

 Bieg o długości ok. 1500 m rozpocznie się i zakończy w miejscu głównych uroczystości 
odbywających się na Placu Kościuszki; 

 Uczestnicy startują bez podziału na kategorie wiekowe; 

 Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy są obowiązani do przestrzegania startu 
z wyznaczonych stref: strefa 1 – osoby poruszające się biegiem, strefa 2  - osoby 
poruszające się marszem, strefa 3  - osoby poruszające się z wózkiem dziecięcym oraz 
osoby niepełnosprawne; 

 Bieg ma charakter rekreacyjny, nie będzie prowadzona klasyfikacja ustalająca 
kolejność na mecie. 

 
11. Inne informacje organizacyjne: 

 Zbiórka uczestników Biegu nastąpi przy Placu Kościuszki 18, (Miejskie Centrum 
Kultury) o godz. 12.30, a rozpoczęcie biegu planowane jest ok. godz. 13.00; 
Zakończenie Biegu planowane jest najpóźniej na godzinę 14.00; 

 Ewentualny odbiór koszulek lub czapek przez opiekunów grup zorganizowanych 
i pozostałych uczestników biegu nastąpi  w godz. 12.00 – 12.30; 

 Po Biegu Organizatorzy zapewniają uczestnikom gorącą herbatę; 

 We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu 
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 

 

  
UWAGA: 
- wszyscy uczestnicy stawiają się do Biegu z wypełnionymi wielkimi literami Kartami startowymi: 
P- uczniowie szkół podstawowych (załącznik 2) 
S- młodzież szkół średnich (załącznik 3) 
O- uczestnicy indywidualni (załącznik 4) 
 
 
 
 
 



                                  
 

 
Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, 
iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 
dziecka/podopiecznego jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 
z siedzibą przy placu Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim; 
2) inspektorem ochrony danych w Miejskim Centrum Kultury jest Pani Hanna Cierpicka-
Trzonek, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: hanna.cierpicka@mck-tm.pl; 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia XIV Biegu 
Niepodległości na podstawie dobrowolnej zgody art. 6 ust 1 lit. a RODO;   
4) odbiorcami danych osobowych są pracownicy Miejskiego Centrum Kultury, w razie 
potrzeby Policja, Prokuratura, CBA, Sądy; 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa;  
6) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego 
za pośrednictwem portalu facebook; 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy RODO; 
9) podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 
w XIV Biegu Niepodległości.  
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania. 


