
Regulamin 
VII Marszu Niepodległości 

13 listopada 2022 roku 
 

I. ORGANIZATOR I PATRONAT MEDIALNY 

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

tel. 87 428 52 34, email osir@wegorzewo.pl  

Patronat medialny:  Gmina Węgorzewo,  Węgorzewo.TV. 

II. PARTNERZY 

Honorowy Patronat: Burmistrz Węgorzewa 

Partner Strategiczny: Gmina Węgorzewo, Nadleśnictwo Borki, 11 Mazurski Pułk Artylerii w 

Węgorzewie, Towarzystwo Sportowe Kormoran w Węgorzewie 

III. TERMIN I MIEJSCE 

13 listopada 2022 r., ul. Wąska w miejscowości Ogonki, wjazd przy Restauracji „Stara Kuźnia” 

(wiadukt przy nasypie kolejowym). 

Marsz na 4,5 km – start o godz. 10:45 - odbywa się po ścieżce szutrowej po starym torowisku 

oraz po drogach leśnych. 

Marsz może się odbywać z kijkami lub bez nich. 

Piechurów obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 60 minut. Wszyscy zawodnicy, 

którzy nie dojdą do mety do godz. 11:45 zobowiązani są do przerwania marszu i zejścia z trasy. 

Trasa oznaczona jest strzałkami. 

IV. UCZESTNICTWO 

Prawo startu mają osoby, które do dnia 13 listopada 2022 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 

13 listopada 2021 roku ukończyły 14 lat mogą wystartować w marszu pod warunkiem 

podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie 

dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 

W przypadku osób niepełnoletnich – dzieci i młodzież do lat 14 - uczestniczą w marszu 

wyłącznie z dorosłym opiekunem po podpisaniu oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez 

rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 

Wszyscy piechurzy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Warunkiem dopuszczenia 

uczestnika do marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na 

własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby imprezy. 

Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych odbędzie się na placu w miejscu 

startu i mety (wiadukt) przy ul. Wąskiej w miejscowości Ogonki - wjazd przy Restauracji „Stara 

Kuźnia” - w dniu 13.11.2022 r. godz. 9:00 – 10:30. 

Organizator zapewnia depozyt na rzeczy piechurów w jednym z namiotów rozstawionych na 

placu, który zostanie oznaczony napisem „DEPOZYT”. Rzeczy należy składać do foliowych 

worków, opisanych numerem uczestnika, które każdy z uczestników otrzyma. Wydawanie 

rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się w okolicach mety, po okazaniu numeru 

startowego. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe. 
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Uczestnicy marszu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej 

trasy marszu. 

V. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są od 26.09.2022 r. do 07.11.2022 r. pod nr 87 428 52 34 lub na adres-

email zapisy@osir.wegorzewo.pl , lub osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  w 

Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.  

W terminie po 07.11.2022 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących – 100 osób. 

W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w dniu Marszu w Biurze Zawodów 

na placu w miejscu startu i mety (przy wiadukcie) przy ul. Wąskiej  w miejscowości Ogonki do 

godz. 10.30. 

VI. OPŁATA STARTOWA 

Udział w marszu jest bezpłatny. 

VII. KLASYFIKACJE 

Impreza ma charakter rekreacyjny, a na mecie nie będzie prowadzona klasyfikacja miejsc. 

VIII. NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy marszu otrzymają pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny. 

IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW MARSZU 

Uczestnicy marszu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie 

marszu. 

Piechurzy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby 

porządkowej. 

Wszyscy uczestnicy marszu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów 

startowych. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują 

na własną odpowiedzialność. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów. 

Podczas marszu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do 

odzieży na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru 

startowego (w części lub całości). 

Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, 

wynikające z winy uczestników. 

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem 

marszu. 

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
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XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 
Niniejsze oświadczenie przyjęto i podpisano w związku z organizacją przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Węgorzewie (dalej jako „Organizator”) w dniu: 13.11.2022 roku zawodów 
sportowych pt.: Marsz Niepodległości - (dalej jako „Impreza”). 
 
Imię i nazwisko …………………………….………………………...…………………………...…… - uczestnik Imprezy, 

zamieszkała/ły w miejscowości ………………………………………………………………….…………………..…...…, 

data ur. ……………………………………………. 

 
Niniejszym oświadczam, iż: 
1. Oświadczam, że jestem zdolna/zdolny*, moje dziecko jest zdolne* pod względem 
fizycznym i psychicznym do wzięcia udziału w Imprezie, o której mowa powyżej, nie są mi znane 
jakiekolwiek powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Imprezie oraz, 
że uczestniczę w Imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
2. Zrzekam się prawa do dochodzenia względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń z 
tytułu możliwych szkód na osobie lub mieniu powstałych podczas i w związku z moim 
uczestnictwem, uczestnictwem mojego dziecka* w Imprezie. 
3. Zapoznałam/zapoznałem* się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuję. 
 
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………………………. 
               Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika / rodzica/ opiekuna prawnego* 
 
Część poniżej wypełnia rodzic/opiekun prawny*. Nie podanie wszystkich danych 
rodzica/opiekuna prawnego* powoduje, że oświadczenie jest nieważne. 
 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych*: 
…………………….….……………………….……………………………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy:…………………………………………………… 
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych*: 
…………………………………...……….……………..…………………………………………………………………………………… 
 
 * - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
           (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/ rodzica/ opiekuna prawnego*) 
 
niniejszym oświadczam, iż 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 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w oświadczeniu o 
zdolności do wzięcia udziału w zawodach sportowych pn. „Marsz Niepodległości”, 
organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Turystycznej 
13, 11- 600 Węgorzewo. 
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
    (miejscowość, data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                       (imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę/ rodzica/ opiekuna prawnego*) 
 
zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) oraz 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 takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) niniejszym oświadczam, że: 
□ TAK - wyrażam zgodę 
□ NIE - nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego utrwalonego wizerunku oraz nieodpłatne i 
nieograniczone czasowo utrwalanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie  
mojego wizerunku /mojego dziecka/* podopiecznego w formie fotografii, zapisów wideo, 
zarejestrowanych podczas zawodów sportowych pn.: „Jesienne Święto Biegów”, organizowanego 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie. Niniejsza zgoda ważna jest do odwołania i nie 
wymaga konieczności każdorazowego zatwierdzania zdjęcia/nagrania przed jego publikacją. 
Przyjmuję do wiadomości, iż wizerunek może zostać wykorzystany na stronie internetowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, na portalu Facebook OSiR, prasie lokalnej a także w 
drukowanych materiałach informacyjnych w postaci broszur lub ulotek, w celach informacji i 
promocji konkursu oraz OSiR w Węgorzewie.  
Zgoda jest dobrowolna, może być wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Oświadczam, iż zostałem/am* zapoznany/a* z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad 
przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Węgorzewie a także o 
przysługujących prawach z tym związanych. 
 
......................................................................................................................................................................................................... 
(miejscowość, data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/ rodzica/ opiekuna prawnego*) 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  PODCZAS ZAWDOÓW 

SPORTOWYCH PN. „JESIENNE ŚWIĘTO BIEGÓW” 
 
Szanowni Państwo, 
realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż: 
 

1. Administrator Danych Osobowych: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie z siedzibą przy ul. 
Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo reprezentowane przez Dyrektora Placówki. Z Administratorem Danych 
Osobowych (ADO) można skontaktować się pisząc pod wskazany adres e- mail: osir@wegorzewo.pl  lub telefonując 
pod numer: 87 428 52 34. 
 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i 
realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl   
 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Państwa dane osobowe wskazane w oświadczeniu, przetwarzane będą na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody, w 
myśl z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe w postaci Państwa wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 
ust. 1  lit. a) RODO w zw. z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1062). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia zawodów 
sportowych pn. „Marsz Niepodległości” a także w celu informacji i promocji działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Węgorzewie. 
 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych: 
Podanie Państwa danych osobowych w oświadczeniu/ zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne by wziąć udział 
w zawodach sportowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne. 
 

5. Prawo do cofnięcia zgody: 
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 

6. Okres przechowywania danych osobowych: 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. 
Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 
 

7. Odbiorcy danych osobowych: 
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w 
niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane 
osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa (np. organom ścigania, organom kontrolnym). Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać 
przekazane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w 
świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub 
ochronę danych osobowych. 
 

8. Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie: 
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
 

9. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych: 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 
RODO; - prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa danych osobowych, na podstawie 
art. 16 RODO; - prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do przenoszenia danych osobowych, na 
podstawie art. 20 RODO; - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach 
określonych w art. 21 RODO. 
 

10. 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 Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, 
kancelaria@uodo.gov.pl 
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