
REGULAMIN 

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Węgorzewo, 06 marca 2022 roku 

 

I. Organizator: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo. 

II. Bieg na dystansie 1963 m ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych przy spełnieniu poniższych warunków: 

− osoby, które do dnia 06 marca 2022 roku ukończą 18 lat – po złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwskazań lekarskich do udziału 

w biegu; 

− osoby, które do 06 marca 2022 roku  ukończyły 14 lat – po złożeniu pisemnego  oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna 

prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego; 

− dzieci i młodzież do lat 14 – mogą uczestniczyć  wyłącznie w obecności rodzica/dorosłego opiekuna po podpisaniu oświadczenia (w Biurze 

Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 

III. W biegu biorą udział wyłącznie osoby zgłoszone. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego od 18 stycznia 2022 

roku do 28 lutego. W terminie 01.03 - 06.03.2022 zgłoszenia nie będą przyjmowane. W przypadku wolnych miejsc (limit 120 osób) zgłoszenia 

będą przyjmowane w Biurze Zawodów 06 marca 2022 roku na Placu Wolności w Węgorzewie w godzinach 10:30 – 11:45. 

a) Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej – 20 zł. w terminie 3 dni od 

zapisu (w innym przypadku nie później niż do 28 lutego). 

Brak opłaty w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy startowej. Opłatę startową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w 

Węgorzewie lub na konto UM nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 , w tytule podając imię i nazwisko z dopiskiem „Tropem Wilczym”. 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika (Uwaga: w przypadku odwołania lub zmiany terminu 

biegu, a nowy termin nie będzie odpowiadał, będzie można odzyskać opłatę startową).  

Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz 

przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku. 

b) Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik. 

c) Link do formularza: https://dostartu.pl/x-edycja-tropem-wilczym-bieg-pamieci-zo-nierzy-wykletych-v6778  

IV. Wszyscy uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

V. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność 

oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy. 

VI. Zgłoszenia, opłaty startowe, weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych odbędzie się na Placu Wolności  w dniu zawodów  

miejscu startu i mety w godz. 10.30-11.45 

VII. Depozyt - ze względu na stan epidemiologiczny Organizator nie zapewnia depozytu na rzeczy uczestników. 

VIII. Uczestnicy  imprezy w trakcie biegu poruszają się tylko według ściśle określonej trasy. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać 

numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części 

lub całości). 

IX. Uczestników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 30 minut. Wszyscy uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.12.30, 

zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

X. Organizator wprowadza limit  uczestników do 120 osób, dla których  przewiduje pakiet startowy (koszulka, medal pamiątkowy na mecie oraz 

posiłek regeneracyjny). 

XI. W Biegu będą prowadzone klasyfikacje kobiet i mężczyzn w kategorii Open - tylko pierwsze trzy miejsca. 

XII. Organizator dopuszcza przemarsz  trasy. 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w 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, zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1. Administrator Danych Osobowych (ADO): 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą  

w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 14, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedziółkę, z którym można skontaktować się 

telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: mariusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD): 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych 

osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: 

+48 533 327 058. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze 

zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi: 

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako organizatora wydarzenia i celem 

zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,  

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

•  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,  

• w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki; 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W 

pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom 

sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. 

5. Odbiorcy danych osobowych: 

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą 

podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 

https://dostartu.pl/x-edycja-tropem-wilczym-bieg-pamieci-zo-nierzy-wykletych-v6778
mailto:mariusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl
mailto:hanna.draczkowska@gptogatus.pl


stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie 

powierzy ich przetwarzanie. 

6. Przekazywanie danych osobowych (transfer): 

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej oraz poza obszar 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Okres przechowywania danych osobowych: 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

a)  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres organizacji 

wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród; 

b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane  

tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, gdzie będą publikowane 

bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z zasobów Administratora a także 

do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących 

wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia. 

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych: 

Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. nieaktualnych lub 

nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.  

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

XIV. SARS-CoV-2 – ogłoszony stan epidemii w Polsce 

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii”. 

Każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki itp.). 

Pamiętajmy, aby w miarę możliwości zachować dystans 1,5 m. 

Organizatorzy biegu wyznaczą miejsca z płynem do dezynfekcji rąk. 

Organizatorzy mają obowiązek w przypadku zarażenia SarsCoV-2 udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Organizator biegu ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin biegu tak, aby całe wydarzenie odbyło się bezpiecznie i zgodnie z 

obowiązującymi obostrzeniami. 

Każdy uczestnik biegu  i osoba obsługująca wydarzenie ma obowiązek wypełnić oświadczenie Organizatora. 

 

OSiR Węgorzewo 


