
Regulamin wydarzenia: 

TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW! III Charytatywny Bieg z okazji dnia Dziecka 

05.06.2022, Katowice 

 

 

I.  ORGANIZATOR 

1. Organizatorem III Charytatywnego Biegu z okazji dnia Dziecka TAURON BIEGNIJ DLA 

ANIOŁÓW! (zwanego dalej również biegiem, zawodami, wydarzeniem) jest: 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 

ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice, 

NIP: 634 24 24 781  

REGON: 277553974 

KRS: 0000009221 

 

2. Partnerem Tytularnym wydarzenia jest:  

TAURON Polska Energia 

 

 

II.  INFORMACJE OGÓLNE 

 

Bieg TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW!  to impreza charytatywna. Całkowity zysk z opłaty startowej 

zostanie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 

Aniołów Stróżów”. 

 

1. W ramach wydarzenia odbędą się: 

a. Bieg główny (bieg, marsz, spacer) na 5 km, w którym dzieci od 0 do 6 lat mogą 

uczestniczyć bezpłatnie towarzysząc swoim opiekunom na trasie po wcześniejszym 

zgłoszeniu ich w formularzu zapisów.  

b. Bieg Przedszkolaka (bieg, marsz, spacer) na 200 m dla uczestników w wieku  

od 0 do 6 roku życia 

c. Bieg dla dzieci młodszych (bieg, marsz, spacer) na 600 m dla uczestników w wieku  

od 7 do 10 roku życia 

d. Bieg dla dzieci starszych (bieg, marsz, spacer) na 850 m dla uczestników w wieku  

od 11 do 14 roku życia 

2. Wydarzenie odbędzie się 05.06.2022 r. na terenie Parku im. Tadeusza Kościuszki  

w Katowicach w godz.10.00 – 15.00 (Bieg oraz Piknik Rodzinny). Start / Meta, Biuro Zawodów  

i Piknik Rodzinny zlokalizowane będą w okolicy Pomnika Tadeusza Kościuszki. 

3. Bieg jest organizowany w godzinach 10:00 – 12:00 z podziałem na poszczególne biegi: 

a. Bieg główny, o którym mowa w paragrafie II, punkt 1a – start godz. 11:00 

b. Bieg Przedszkolaka, o którym mowa w paragrafie II, punkt 1b – start godz. 10:40 

c. Bieg dla dzieci młodszych, o którym mowa w paragrafie II, punkt 1c – start godz. 10:00 

d. Bieg dla dzieci starszych, o którym mowa w paragrafie II, punkt 1d – start godz. 10:20 

4. Biegowi towarzyszyć będzie Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w godzinach 10:00 – 15:00. 

5. W Biegu będzie można również wziąć udział w formie Biegu Wirtualnego w wybranej przez 

uczestnika kategorii opisanej w paragrafie II, punkt 1. 

6. Uczestnik, który wybrał formułę udziału w Biegu Wirtualnym może odbyć bieg zgodnie z wybraną 

przez siebie kategorią, w dowolnym momencie i miejscu – od dnia dokonania zapisu do dnia 

10.06.2022. Warunkiem potwierdzenia udziału w biegu jest wysłanie zdjęcia z hasztagiem 

#biegnedlaaniolow do organizatora do dnia 10.06.2022 r. 

 



7. Każda osoba chcąca wziąć udział w biegu musi spełnić poniższe warunki: 

a. Zarejestrować się przez formularz zapisów online dostępny na stronie wydarzenia  

(www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow)  

b. Dokonać opłaty startowej przez stronę www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow (zakładka 

Zapisz się) przez płatności Płacę online iMoje  (* w razie problemów z płatnością, prosimy 

o kontakt mailowy pod adresem akcje@anioly24.pl)  

8. Trasa nie posiada atestu PZLA. 

9. Trasa wiedzie po ścieżkach utwardzonych głównie kostka brukowa, fragmentami asfalt. 

10. Trasy zostaną oznaczone przez organizatora.  

11. Na trasie będą ustawione osoby, kontrolujące prawidłowe pokonanie trasy. 

12. Zawodników Biegu Głównego obowiązuje limit pokonania trasy 60 minut. 

13. Pomiar czasu i ustalenie klasyfikacji zawodników dokonywany będzie na podstawie 

elektronicznego pomiaru czasu przy pomocy chipów zwrotnych. 

14. Organizator zapewnia punkt z napojami na mecie.  

 

III. UCZESTNICTWO  

 

1. W biegach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną wpisani na listę startową po 

zgłoszeniu swojego udziału, dokonaniu opłaty startowej zgodnie z postanowieniami określonymi 

w paragrafie V niniejszego Regulaminu oraz dostarczenia do biura zawodów poprawnie 

wypełnionej i podpisanej całości wymaganej dokumentacji formalnej (tj. Oświadczenie dotyczące 

stanu zdrowia na dzień 05.06.2022, Oświadczenie i zgoda przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej). 

2. Osoby, które do dnia 05.06.2022 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod warunkiem 

dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka 

na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego (do pobrania przy rejestracji online – Załącznik 

nr 3  (wzór) - wypełnionego formularza oraz zgłoszenie tylko drogą online przez stronę 

www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow) 

3. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji 

uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość 

(np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). W przypadku dzieci w wieku 0 – 6 lat – w przypadku 

braku posiadanego dokumentu – tożsamość potwierdza opiekun prawny okazując swój 

dokument.  

4. Istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: dostarczenie 

podpisanego upoważnienia do biura zawodów oraz kserokopii dowodu osobistego lub innego 

dokumentu tożsamości (do wglądu) osoby startującej. Upoważnienie powinno również zawierać 

podpisane przez zawodnika Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia na dzień 05.06.2022 oraz 

Oświadczenie i zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej 

w przypadku, kiedy uczestnik jest osobą niepełnoletnią. W przypadku braku stosownych 

oświadczeń pakiet startowy nie zostanie wydany.  

5. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które może polegać 

m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie 

osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do 

uczestnictwa w Biegu – na podstawie oświadczenia o stanie zdrowia (Załącznik nr 1), które jest 

dostępne do pobrania w formularzu zapisów przez stronę www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow. 

Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie w biurze zawodów w formie wydrukowanej i 

podpisanej. Organizator podejmuje ostateczną decyzję w zakresie dopuszczenia Uczestnika do 

udziału w wydarzeniu – decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

6. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym  

w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja 
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Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz 

Uczestnik biegu. 

 

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Zapisy na zawody są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem strony organizatora 

www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow. Podanie danych osobowych przez uczestnika biegu jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. 

2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników i będzie przetwarzał 

udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, z którymi 

posiada podpisane stosowne umowy, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu 

TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW!  

3. Uczestnik poprzez rejestrację do Biegu akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie 

danych osobowych w następujących celach: 

a. Imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty 

elektronicznej, numeru telefonu oraz data urodzenia na potrzeby uczestnictwa w Biegu. 

b. Imię, nazwisko, miejscowość na potrzeby wywieszenia listy zapisanych oraz listy 

startowej na stronie internetowej organizatora, oraz w biurze zawodów. 

c. Imię, nazwisko, miejscowość na potrzeby publikacji wyników lub statystyk na stronie 

internetowej www.personalbest.pl 

d. Imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach 

telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celach 

marketingowych i promocyjnych. 

e. Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz numer telefonu 

na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących imprez 

organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych, marketingowych  

i statutowych; 

4. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników  

w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji biegu TAURON BIEGNIJ DLA 

ANIOŁÓW! zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych, oraz zapisami 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 danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE). Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegu będą przetwarzane 

przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 

2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 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 danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE) w celach o których mowa w pkt. 3 regulaminu 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w imprezie oraz 

przekazania nagród. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika  

to z obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego w razie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania 

danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem mailowym: daneosobowe@anioly24.pl  

http://www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow
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6. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, miejsca 

zamieszkania, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe działającym na zlecenie Organizatora wykonującym pomiar czasu, w tym publikację 

statystyk. 

7. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej 

będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie 

będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do 

uzyskania ich kopii w siedzibie Organizatora biegu pkt. 1 Regulaminu. 

8. Organizator będzie przechowywać dane osobowe do czasu wycofania zgody. 

 

 

V. ZGŁOSZENIA  

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie poprzez  wypełniony formularz zgłoszeniowy online 

dostępny na stronie www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow (zakładka „Zapisz się”) 

2. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: 

a. Zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy online na stronie 

wydarzenia www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow (zakładka „Zapisz się”). 

b. Zostanie dokonana skutecznie wpłata opłaty startowej przez stronę 

www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow (zakładka „Zapisz się”)  poprzez płatności Płacę 

online iMoje (* w razie problemów z płatnością, prosimy o kontakt mailowy pod adresem 

akcje@anioly24.pl). 

c. Wpłata z tytułu opłaty startowej zostanie zaksięgowana na koncie bankowym 

organizatora w terminie określonym w paragrafie V, punkt 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Obowiązują limity osób mogących dokonać zapisu na bieg: 

a. Bieg Główny – maksymalnie 400 osób 

b. Bieg Przedszkolaka – maksymalnie 50 osób 

c. Bieg dla dzieci młodszych – maksymalnie 50 osób 

d. Bieg dla dzieci starszych – maksymalnie 50 osób 

4. W Wirtualnym Biegu nie ma limitów liczby uczestników. 

5. Zapisy są przyjmowane do dnia 02.06.2022 r. do godz. 24.00. O udziale uczestników w biegu 

decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty startowej. Organizator ustala 

ostateczny termin wniesienia opłaty startowej na dzień 02.06.2022 r. Uczestnik po prawidłowym 

wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wraz z wniesieniem opłaty jest widoczny na liście 

uczestników na stronie www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow 

6. Wysokość opłaty startowej – również dla Wirtualnego Biegu – wynosi: 

a. Do dnia 20.05.2022 r.  dla Biegu Głównego – 60 zł, dla Biegów: Przedszkolaka, dla dzieci 

młodszych, dla dzieci starszych – 30 zł 

b. Od dnia 21.05.2022 r. do 02.06.2022 r. dla Biegu Głównego – 80 zł, dla Biegów: 

Przedszkolaka, dla dzieci młodszych, dla  dzieci starszych – 40 zł 

7. Organizator przewiduje także startowe pakiety firmowe przeznaczone dla pracowników firm. 

Taka forma uczestnictwa w biegu będzie każdorazowo indywidualnie rozpatrywana. Zgłoszenia 

drogą mailową pod adresem akcje@anioly24.pl.  

8. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cele statutowe 

Stowarzyszenia (za wyjątkiem sytuacji wskazanej w paragrafie VII, punkt 15). 

9. Opłata startowa nie może zostać przepisana na inny bieg.  
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VI. KLASYFIKACJA  

1. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik (za wyjątkiem uczestników Biegu Przedszkolaka) 

otrzymuje informację o czasie netto.  

2. Podczas wydarzenia będą prowadzone następujące klasyfikacje:  

a. Bieg Główny – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – przewidziane są puchary 

i nagrody rzeczowe za miejsca I – III  

b. Bieg Przedszkolaka nie będzie klasyfikowany. 

c. Bieg dla dzieci młodszych – klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców – przewidziane 

są puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I – III. 

d. Bieg dla dzieci starszych – klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców – przewidziane 

są puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I – III. 

3. W ramach opłaty startowej za Bieg Główny każdy uczestnik otrzymuje:  

a. numer startowy, agrafki  

b. pamiątkowy medal za ukończenie biegu 

c. gadżet za uczestnictwo w biegu 

d. wodę na mecie biegu  

e. zwrotny chip do pomiaru czasu 

4. W ramach opłaty startowej za Bieg dla dzieci młodszych i Bieg dla dzieci starszych każdy 

uczestnik otrzymuje:  

a. numer startowy, agrafki  

b. pamiątkowy medal za ukończenie biegu 

c. gadżet za uczestnictwo w biegu 

d. wodę na mecie biegu  

5. W ramach opłaty startowej za Bieg Przedszkolaka każdy uczestnik otrzymuje:  

a. pamiątkowy medal za ukończenie biegu 

b. gadżet za uczestnictwo w biegu 

c. wodę na mecie biegu  

6. W ramach opłaty startowej za Bieg Wirtualny uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal, który 

zostanie przesłany do dnia 24.06 drogą pocztową na wskazany przez uczestnika w formularzu 

zgłoszeniowym adres. Warunkiem otrzymania medalu jest wysłanie zdjęcia z hasztagiem 

#biegnedlaaniolow do organizatora do dnia 10.06.2022 r.  

7. DODATKOWO Organizator przygotuje ufundowane przez Prezydenta Miasta Katowice Marcina 

Krupę 2 nagrody specjalne dla najmłodszego i najstarszego uczestnika wydarzenia  

(na podstawie daty urodzenia podanej w formularzu). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.  

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Weryfikacja uczestników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w dniu wydarzenia 

(05.06.2022 - niedziela) w Parku Kościuszki w Katowicach w Biurze Zawodów: 

a. Bieg Główny – od godz. 8:00 do godz.10:45. 

b. Bieg Przedszkolaka – od godz.8.00 do godz. 10.20 (weryfikacja uczestnika bez 

wydawania numerów startowych) 

c. Bieg dla dzieci młodszych – od godz. 8:00 do godz. 9:45 

d. Bieg dla dzieci starszych – od godz. 8:00 do godz. 10:00 

2. Godziny funkcjonowania Biura Zawodów mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną 

poinformowani przez stronę internetową wydarzenia www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow,  

w mediach społecznościowych Organizatora oraz drogą mailową. 

3. W Biurze Zawodów wydawane są wyłącznie numery startowe oraz zwrotne chipy do pomiaru 

czasu. Nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów i wnoszenia opłaty startowej.  

http://www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow


4. Pakiety, o których mowa w paragrafie VI, punkt 3 i paragrafie VI, punkt 4, które nie zostały 

odebrane w dniu wydarzenia nie będą wysyłane, ani wydawane w terminie późniejszym.  

5. Podczas Biegu Głównego oraz Biegu dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych, każdy uczestnik 

musi posiadać numer startowy oraz chip. Numer startowy musi być przymocowany z przodu 

koszulki startowej. Numer startowy musi być widoczny przez cały okres trwania zawodów. Chip 

musi być przymocowany do sznurowadła buta. 

6. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją 

zawodnika, brakiem wyniku zawodnika na liście wyników i nie stanowi podstawy do złożenia 

protestu. 

7. Wydarzenie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

8. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych, natrysków, szatni ani depozytu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające 

z winy uczestników zawodów. 

10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

11. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów. 

12. Wydarzenie zostanie zorganizowane z zachowaniem wszelkich obowiązujących w dniu 

wydarzenia obostrzeń sanitarnych.  

13. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania wszelkich obowiązujących w dniu 

wydarzenia restrykcji sanitarnych.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu o czym będzie informował 

na stronie internetowej wydarzenia www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow oraz w mediach 

społecznościowych. Zmiana regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanie się 

skuteczne począwszy od dnia jej publikacji na stronie internetowej wydarzenia.  

15. Z powodu stanu wystąpienia siły wyższej niezależnej od organizatora, organizator zastrzega 

sobie prawo przesunięcia terminu lub zmiany miejsca wydarzenia. Przesuniecie terminu lub 

zmiana miejsca wydarzenia nie skutkuje powstaniem po stronie Uczestników jakichkolwiek 

roszczeń́ z tego tytułu, w tym w szczególności, ale nie tylko, odszkodowawczych (np. w zakresie 

kosztów przygotowania, transportu, noclegu itp.). 

16. O ewentualnej zmianie miejsca i czasu wydarzenia Organizator będzie informował na stronie 

internetowej wydarzenia www.anioly24.pl/biegnij-dla-aniolow, w mediach społecznościowych 

oraz drogą mailową do wszystkich zapisanych uczestników. Zmiana miejsca i czasu wydarzenia 

stanie się skuteczna począwszy od daty opublikowania informacji o zmianie na stronie 

internetowej wydarzenia.  

17. W wypadku zmiany czasu i miejsca wydarzenia organizator dopuszcza możliwość zwrotu opłaty 

startowej po wcześniejszym kontakcie oraz wykazanej woli zwrotu przez uczestnika w formie 

pisemnej drogą mailową na adres: akcje@anioly24.pl.   

18. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.  

19. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  

a. Biuro Stowarzyszenia – 32 / 2517 533  

b. koordynator wydarzenia: Anna Kowalkowska – 509 963 766 lub pisząc na adres: 

akcje@anioly24.pl 
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ZAŁĄCZNIK NR 1.  

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia na dzień 05.06.2022, jest poufne i będzie przechowywane  

w dokumentacji organizatora biegu. 

 

Ja, niżej podpisany(a) (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………., 

nr telefonu / e-mail …………………………………………………………………………….., oświadczam, że 

nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w wydarzeniu. Jestem 

świadomy ryzyka związanego z uprawianiem sportu i związanej z tym możliwości wystąpienia kontuzji, 

mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jak również potencjalnego zakażenia COVID-19 w związku 

z uczestnictwem w wydarzeniu i akceptuje to ryzyko, a w konsekwencji zwalniam organizatora 

wydarzenia z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie oraz zrzekam się wszelkich ewentualnych 

roszczeń z tego tytułu w stosunku do organizatora.  

 

.................................................................. 

Data i czytelny podpis 

 

 

  

  



ZAŁĄCZNIK NR 2.  

 

Klauzula RODO  

 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  

i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice, NIP: 634 24 24 781, 

REGON: 277553974, KRS 0000009221.  Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to 

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za 

pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, płeć, adres, nr telefonu, adres e-

mailowy. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek 

operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, 

udostępnianie, opracowywanie. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu 

organizacji i przeprowadzenia zawodów – III Charytatywnego Biegu z okazji dnia Dziecka 

TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW! oraz celem wykonania zawartej z Panem/Panią umowy 

(Regulaminu), czyli: 

a. Imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty 

elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w Biegu. 

b. Imię, nazwisko, miejscowość na potrzeby wywieszenia listy zapisanych, oraz listy 

startowej na stronie internetowej organizatora, oraz w biurze zawodów. 

c. Imię, nazwisko, miejscowość na potrzeby publikacji wyników lub statystyk, na stronie 

internetowej www.personalbest.pl 

d. Imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach 

telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celach 

marketingowych i promocyjnych. 

e. Imię, nazwisko,  adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz numer telefonu na 

potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących imprez organizowanych 

przez Organizatora oraz w celach promocyjnych, marketingowych i statutowych. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w punkcie powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, mogą być: 

a. Podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych, w celu realizacji działalności Stowarzyszenia. Podmioty takie będą 

zobowiązane na mocy umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, 

technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie 

zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora. 

b. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim. W przypadku, gdy jest 

to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków 

nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, 

sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), 

niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym 

świadczeń. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

http://www.personalbest.pl/


6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w zawodach. Osoba, 

której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

7. Posiada Pani/Pan: 

a. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących. 

b. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 

c. Na podstawie art. 17 RODO, prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); 

osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności 

przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, 

a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe. 

d. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

e. Na podstawie art. 20 RODO prawo przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi 

warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu 

maszynowego dane osobowe. 

f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

............................................ 

Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3. 

Oświadczenie i zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego osoby 

niepełnoletniej na udział w  TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW! III Charytatywnym Biegu z Okazji 

Dnia Dziecka 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

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

w wydarzeniu TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW! III Charytatywny Bieg z okazji Dnia Dziecka 

w dniu 05.06.2022 r. 

2. Zapoznałem się i zobowiązuję do przestrzegania Regulaminu biegu, a tym samym w pełni 

akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 

3. Udział wyżej wskazanego dziecka w biegu odbywa się na moją odpowiedzialność i ryzyko. 

Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do jego udziału  

w wydarzeniu. Mam świadomość ryzyka związanego z uczestnictwem w wydarzeniu,  

tj. uprawianiem sportu, i związanych z tym możliwości wystąpienia kontuzji, mimo przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa, a w konsekwencji zwalniam organizatora z odpowiedzialności z tego 

tytułu. 

4. Oświadczam, że jestem świadomy i akceptuje fakt, że udział w wydarzeniu TAURON BIEGNIJ 

DLA ANIOŁÓW! III Charytatywny Bieg z okazji Dnia Dziecka oznacza potencjalne przebywanie 

wśród znacznej liczby osób, co w konsekwencji stwarza możliwość zarażenia się  

w szczególności wirusami, w tym wirusem SARS-CoV-2, drobnoustrojami czy bakteriami. 

Wyrażając zgodę na udział w biegu wskazanego dziecka akceptuję powyższe ryzyko. 

5. Dodatkowo oświadczam, że u wyżej wskazanego dziecka nie istnieją żadne przeciwwskazania 

zdrowotne i medyczne do mojego udziału w wydarzeniu. Jestem świadomy ryzyka związanego 

z uprawianiem sportu i związanej z tym możliwości wystąpienia kontuzji u wyżej wskazanego 

dziecka, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jak również potencjalnego zakażenia 

COVID-19 w związku z uczestnictwem w wydarzeniu i akceptuje to ryzyko, a w konsekwencji 

zwalniam organizatora wydarzenia z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie oraz 

zrzekam się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do organizatora. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych  

w formularzu zgłoszeniowym online  wyżej wskazanego dziecka Zgoda obejmuje  

w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: 

a. Imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty 

elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w Biegu. 

b. Imię, nazwisko, miejscowość na potrzeby wywieszenia listy zapisanych, oraz listy 

startowej na stronie internetowej organizatora, oraz w biurze zawodów. 

c. Imię, nazwisko, miejscowość na potrzeby publikacji wyników lub statystyk, na stronie 

internetowej www.personalbest.pl 

d. Imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach 

telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celach 

marketingowych i promocyjnych. 

e. Imię, nazwisko,  adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz numer telefonu na 

potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących imprez organizowanych 

przez Organizatora oraz w celach promocyjnych, marketingowych i statutowych. 

 

  

..................................................... 

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego 
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