
REGULAMIN  

Aktywna Szkoła Run&Walk  

 

I. ORGANIZATORZY 

 PSP 8 w Radomsku  

ul. Reja 81        97-500 Radomsko 

Koordynator: Przemysław Makles 

Telefon: 531 817 811 

Adres e-mail: pmakles@gmail.com 

 Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko 

ul. Starowiejska 9/8    97-500 Radomsko  

 

II. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia 

3. Integrowanie grup społecznych 

4. Aktywny wypoczynek w dobie nauczania zdalnego 

 

III. TERMIN, MIEJSCE 

Każdy uczestnik w dowolnym miejscu oraz w dowolnym czasie pokonuje jak największą 

ilość kilometrów w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2021 roku i dokumentuje swoją 

aktywność poprzez dołączenie do utworzonego w aplikacji STRAVA klubu Aktywna Szkoła 

RUN&WALK. Trasę można pokonać spacerem lub biegiem.  

 

IV. ZAPISY 

1.Rejestracja zawodników odbywa się za pomocą przesłanej wiadomości na adres 

pmakles@gmail.com  

2. Udział w rywalizacji jest bezpłatny.  
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V. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW 

1. Zawody adresowane są do uczniów szkół podstawowych.  

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności. 

STRAVA to bezpłatna aplikacja, którą można pobrać na smartphone lub inne urządzenie, 

które połączone jest z Internetem. Posiadacz konta w STRAVA dołącza do utworzonego 

klubu Aktywna Szkoła RUN&WALK. Aby kilometry zostały zapisane, należy uruchomić 

aplikację przed wykonywaną aktywnością i wyłączyć po zakończeniu. 

3. Uczestnicy rywalizacji zobowiązani są do wykonywania aktywności wyłącznie poprzez 

spacerowanie oraz bieganie. Niedozwolone jest używanie, np.; rowerów lub innych środków 

transportu.  

4. Nad poprawnym przebiegiem współzawodnictwa czuwa komisja składająca się z biegaczy 

zrzeszonych w lokalnych klubach sportowych. Uczestnicy wykazujący niedozwolone techniki 

współzawodnictwa będą upominani lub usuwani z rywalizacji.  

5. Organizatorzy, komisja czuwająca nad poprawnym przebiegiem rywalizacji jak i sami 

zawodnicy, mają prawo do udzielania komentarzy w aplikacji STRAVA.  

6. Każdy uczestnik rywalizacji otrzyma dyplom oraz pamiątkowy medal.  

7. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej otrzymują dyplomy, medale 

a także nagrody rzeczowe.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi 

zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą 

z tego tytułu pełną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne 

do wzięcia udziału w zawodach. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 

3. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie 

zgłoszeniowej (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych -  

Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia 

i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). 

Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska 

wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, 

nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana 

lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów. 

 


