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Regulamin Biegu ulicami miasta z okazji 600-lecia 
nadania praw miejskich Łaskowi 

24 kwietnia 2022 r. 
 

Bieg organizowany jest dla dzieci wraz z rodzicem/opiekunem 
uczęszczających do szkół podstawowych (roczniki 2014, 2013, 2012) 
i przedszkoli (roczniki 2015, 2016) z terenu Gminy Łask 
 
I. CEL IMPREZY:  
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.  
2. Uczczenie 600-lecia  nadania praw miejskich Łaskowi. 
3. Rozbudzanie zainteresowań sportowych wśród dzieci.  
4. Propagowanie zdrowego stylu życia.  
5. Propagowanie czynnego spędzania czasu wolnego z rodziną. 
 
II. ORGANIZATOR:  
Gmina Łask ul. Warszawska 14, 98-100 Łask tel. 43 6768358, NIP: 8311575675 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu, tel. 43 6751225, Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, tel. 43 6753521, Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko 
w Łasku, tel. 43 6753270. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW: 
1. Biegi odbędą się dnia 24 kwietnia 2022 r.  
2. Biuro zawodów: Plac 11 Listopada przy Pomniku Niepodległości w Łasku, 

czynne: w   niedzielę 24 kwietnia 2022 r. w godz. 9.00 –12.00 
3. Start i meta, dekoracja dzieci biorących udział w biegach oraz zakończenie imprezy 

odbędzie się na Placu 11 Listopada w Łasku. 
 
IV. ZGŁOSZENIA DO BIEGU:  
Rejestracja na Bieg dla dzieci  odbywa się za pośrednictwem zgłoszeń  (załącznik nr 1)      
złożonych do szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu Gminy Łask do dnia 01 
kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 - nie ma możliwości zapisu w dniu Biegu.  

V.WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Do startu dopuszczone zostaną dzieci zgłoszone w terminie do 01 kwietnia 2022 r.  

wraz z załączoną pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu. 
2. UWAGA: dziecko startuje wyłącznie z rodzicem/opiekunem. 
3. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biegu.   
4. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu. 
5. Każdy uczestnik Biegu musi mieć widoczny numer startowy (zasłanianie numeru 

startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą  
dyskwalifikacji). 

6. Uczestnik Biegu w dniu imprezy w Biurze Zawodów składa oświadczenie, że startuje 
na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału 
w Biegu. W przypadku dzieci  oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny w Biurze 
Zawodów w obecności  Organizatora. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do 
niniejszego Regulaminu.  
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VI.PROGRAM ZAWODÓW: 
9.00 – 10.30- weryfikacja  uczestników w Biurze Zawodów  
10.30 - Bieg przedszkolaka z roczników 2015 i 2016  na dystansie 100 m 
11.00 - Bieg dla dzieci z roczników 2013 i 2014  na dystansie 200 m  
11.30 - Bieg dla dzieci z rocznika 2012 na dystansie 400 m 
 
Wręczenie medali dla dzieci będzie się odbywać po zakończeniu Biegu w każdej 
kategorii wiekowej. 
 
VII. TRASA BIEGÓW:  
Biegi odbywać będą się przy Placu 11 Listopada w Łasku. 

 
VIII. KLASYFIKACJA:  
Każde dziecko, które ukończy Bieg w danej kategorii otrzyma medal pamiątkowy. 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania biegu.  
2. Organizator zapewnia uczestnikom wodę.  
3. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji.  
4. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair–play podczas trwania Biegu i na trasie 

Biegu.  
5. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyznaczoną przez Organizatora trasą Biegu 

- w przypadku skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej trasie niż 
wyznaczona) uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.  

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Biegu 

i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotografiach z Biegu.  
8. Uczestnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko 

(za dzieci uczestniczące w Biegu odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie). 
9. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora (za dzieci 

uczestniczące w Biegu odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie). 
10. Każdy uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie dotrzeć na miejsce Biegu 

(za dzieci uczestniczące w biegu odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie). 
11. Zabrania się wnoszenia na trasę przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

uczestników (za dzieci uczestniczące w Biegu odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie). 
12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Organizatora (za dzieci uczestniczące w Biegu 
odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie). 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie 
i wszelkich regulaminach i postanowieniach związanych z uczestnictwem w Biegu.  

14. Organizator nie odpowiada za ubrania i rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.  
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach.  
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X. Klauzula informacyjna:  
 
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 19/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:  
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Łask ul. Warszawska 14, 98-100 

Łask, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w Łasku, Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Grzegorz Rossa, iod@lask.pl, Piotr Pryliński, 
kontakt@nawigatordanych.pl 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji Biegu ulicami miasta z okazji 600-

lecia nadania praw miejskich Łaskowi. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia zgłoszeń.  
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi realizację zgłoszenia.  
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych.  
 

 

Organizatorzy Imprezy  
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Załącznik nr 1 
 
 
 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W BIEGU Z OKAZJI 
600-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH ŁASKOWI, 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 KWIETNIA 2022 r. 
 
 
Imię i nazwisko dziecka:………………………………………….. 
 
Data urodzenia:…………………………………………………….. 
 
Placówka oświatowa z terenu Gminy Łask, do której uczęszcza dziecko: 
 
……………………………………………………………… 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przekazanie  zawartych danych w zgłoszeniu i oświadczeniu do Organizatora Biegu 

ulicami miasta z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi, który odbędzie się 24 kwietnia 2022 

r. w Łasku. 

 
 
 
 
………………………………………….. 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 
Zgłoszenie należy dostarczyć do dnia 01 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie 
placówki z terenu Gminy Łask, do której uczęszcza dziecko. 
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Załącznik nr 2 
  

DEKLARACJA uczestnictwa w Biegu ulicami miasta z okazji 600-lecia nadania praw 
miejskich Łaskowi w dniu 24 kwietnia 2022 r.  
 
Ja,........................................................................................................................... niniejszym 
oświadczam, że: (imię i nazwisko, numer telefonu)  
1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie znajduję się 

w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, 
środków psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub 
ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność podejmowania decyzji.  

2. Stan mojego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału w Biegu ulicami miasta z okazji 

600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2022 
r. na Placu 11 Listopada w Łasku. 

3. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone 
przeze mnie komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem 
w Biegu, w tym innym uczestnikom.  

4. Zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Biegu ulicami miasta z okazji  600-lecia 

nadania praw miejskich Łaskowi, który umieszczony jest na stronie Organizatora.  
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatorów, utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu wideo mojego wizerunku. Publikacja ta może nastąpić w relacjach 
z imprezy, a także we wszelkich materiałach promocyjnych Biegu, w tym zamieszczonych 
na stronach internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Biegu 

ulicami miasta z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi. 
 

.……………………………………………………… (data i czytelny podpis)  

Oświadczam, że:  
- obecnie nie występują u mnie takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, 

ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy;  
- nie jestem objęty (-a) nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) w związku z Covid 19;  
- wszystkie wymienione powyżej objawy nie występują obecnie u żadnego z domowników;  

 
………………………………………………….. (data i czytelny podpis)  

 
 
 
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 19/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:  
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Łask ul. Warszawska 14, 98-100 Łask tel. 43 6768358, 43 675 1225 
NIP: 8311575675, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu tel. 43 6751225, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Łasku tel. 43 6753521, Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku tel. 43 6753270. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Grzegorz Rossa, iod@lask.pl, Piotr Pryliński, kontakt@nawigatordanych.pl 
3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych 
w celu realizacji Biegu ulicami miasta z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia zgłoszeń.  
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu dodanych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
6. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwi realizację zgłoszenia.  
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.   
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Załącznik nr 3  
 
OŚWIADCZENIE opiekuna niepełnoletniego uczestnika  Biegu ulicami miasta z okazji 
600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi w dniu 24 kwietnia 2022 r. 
 
Ja,......................................................................................... (imię i nazwisko, numer telefonu)  
niniejszym oświadczam, że:  
1. Jestem opiekunem ustawowym nieletniego (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 

……………………………………………………………… i wyrażam zgodę na jego/jej 
uczestnictwo w Biegu ulicami miasta z okazji 600–lecia nadania praw miejskich 
Łaskowi, w dniu 24.04.2022 r. na Placu 11 Listopada w Łasku. 

2. Stan zdrowia mojego podopiecznego/dziecka jest dobry, nie ma przeciwwskazań 
medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w Biegu.  

3. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone 
przez mojego podopiecznego/moje dziecko komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku 
z jego uczestnictwem w Biegu, w tym innym uczestnikom.  

4. Zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin Biegu ulicami miasta z okazji 600-lecia 

nadania praw miejskich Łaskowi, dostępny na stronie Organizatora.  
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatorów, utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu wideo wizerunku mojego podopiecznego/dziecka. Publikacja ta może 
nastąpić w relacjach z imprezy, a także we wszelkich materiałach promocyjnych Biegu 

ulicami miasta z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi w tym 
zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji biegu 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

 
………………………………………………………… (data i czytelny podpis)  

Oświadczam, że mój podopieczny/moje dziecko:  
- obecnie nie ma takich objawów, jak: gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, ból mięśni, 

wysypka, inne nietypowe objawy;  
- nie jest objęty (-a) nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) w związku z Covid 19;  
- wszystkie wymienione powyżej objawy nie występują obecnie u żadnego z domowników.  
 
…………………………………………………… (data i czytelny podpis) 

 
 
 
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 19/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:  
1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina łask ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, tel. 43 6768358, NIP: 8311575675 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bałuczu tel. 43 6751225, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 
tel. 43 6753521 , Przedszkole Publiczne nr 6 im. Słoneczko w Łasku tel. 43 6753270. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Grzegorz Rossa, iod@lask.pl, Piotr Pryliński, kontakt@nawigatordanych.pl 
3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych 
w celu realizacji Biegu ulicami miasta z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Łaskowi. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od czasu zakończenia zgłoszeń.  
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratura dostępu dodanych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
6. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwi realizację zgłoszenia.  
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 


