
REGULAMIN 10. BIEGU GÓRSKIEGO & NORDIC WALKING 

PAMIĘCI WOJTKA PAZDURA W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

Maków Podhalański, dn. 30 lipca 2022r. 

 
I.ORGANIZATOR: 

1.Organizatorami X Biegu Górskiego & Nordic Walking pamięci Wojtka Pazdura są: 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie 

Podhalańskim 

2. Współorganizator: Powiat Suski 

II.TERMIN I MIEJSCE: 

1.Bieg odbędzie się w dniu 30 lipca 2022 r. 

2.Start i meta znajdują się przy ul. Kościuszki 5, przed Domem Kultury. 

3.Start nastąpi o godz. 14.00. 

4. Zawodnicy NW ustawiają się za biegaczami na linii startu.  

5. Limit zawodników wynosi 100 osób. 

6. Limit czasowy wynosi 90 minut. 

III.DYSTANS:  

1.Długość trasy wynosi 5 km. Jest to anglosaski typ biegu oraz NW. 

IV. PRZEBIEG TRASY:  

ul. Kościuszki - ul. Szpitalna - ul. Dźwigońskiego - ul. Słoneczna - schodami pod krzyż                        

do drogi asfaltowej – skręt w lewo w stronę sklepu spożywczego – dalej w prawo drogą polną  

do rozwidlenia dróg na Koskową Górę - zbieg w dół na ul. Słoneczną - ul. Dźwigońskiego -                          

ul. Szpitalna - ul. Kościuszki. 

V.PRAWO UCZESTNICTWA:  

1.Do udział w biegu na 5 km mają prawo wszyscy chętni od rocznika 2006 i starsi  

legitymujący się dobrym stanem zdrowia podpisując oświadczenie w dniu zawodów.  

2. W Nordic Walking mogą brać udział osoby urodzone w 2008 i starsi legitymujący się 

dobrym stanem zdrowia podpisując oświadczenie w dniu zawodów.  

2.Młodzież poniżej 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę rodziców. 

VI.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:  

1. Jest to  Bieg Górski w Makowie Podhalańskim, poświęcony pamięci Wojtka Pazdura, nie 

ma opłat wpisowych.  

2. Zgłoszenia do 10. Biegu Górskiego & Nordic Walking pamięci Wojtka Pazdura 

przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na 

stronie www.makowskakultura.naszabiblioteka.com od 22.06.2022 r. do dnia 26.07.2022 r. 

oraz w Biurze Zawodów w dniu zawodów jeśli limit elektroniczny nie zostanie osiągnięty. 

VII.BIURO ZAWODÓW: 

1. Biuro zawodów znajdować się będzie obok budynku OSP w Makowie Podhalańskim przy 

ul. Kościuszki. 

2. W biurze zawodów wydawane będą pakiety startowe. Warunkiem dopuszczenia do startu 

zawodnika jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu w biegu, 

znajomości i akceptacji niniejszego biegu oraz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą 

RODO.  

3. Pomiar czasu odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu Race Result i transponderów 

zwrotnych do wsznurowania w buta. Transpondery będą wydawane nieodpłatnie w biurze 

zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 30 lipca 2022r. (sobota)                               

w godz. 12.00-13.30. Zawodnicy zobowiązują się do zwrotu transpondera po biegu lub 

wpłaty 50 zł w przypadku jego zgubienia/zniszczenia. 



4. Pakiety startowe dla zawodników zapisanych przez stronę internetową wydawane będą w 

godz. 12.00 – 13.00. Od godz. 13.00 – 13.30 zwalniane są pozostałe miejsca i udostępnione 

dla wszystkich chętnych. 

 

VIII.NAGRODY: 

1. Każdy zawodnik otrzymuje medal okolicznościowy oraz koszulkę. 

2. Puchary i medale dla: 

a) pierwszych trzech zawodników w biegu górskim – kobiety 

b) pierwszych trzech zawodników w biegu górskim – mężczyźni 

c) pierwszych trzech zawodników w NW – kobiety 

d) pierwszych trzech zawodników w NW - mężczyźni 

e) najstarszej uczestniczki biegu górskiego 

f) najstarszego uczestnika biegu górskiego 

g) najmłodszej uczestniczki biegu górskiego 

h) najmłodszego uczestnika biegu górskiego 

i) najstarszej uczestniczki w NW 

j) najstarszego uczestnika w NW 

k) najmłodszej uczestniczki w NW 

l) najmłodszego uczestnika w NW. 

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

2.Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne. 

3. Na trasie biegów znajdować się będzie stanowisko nawadniające z kubkami jednorazowego 

użytku.  

4.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej. 

5.Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu. 

6. Klauzula Informacyjna Ochrony Danych Osobowych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2018 poz. 1191), Administrator Danych 

przekazuje następującą informacje: 

a. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna            

w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą:            

34-220 Maków Podhalański  ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41. 

b. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@makow-podhalanski.pl, 

c. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i 

udzielonych zgód. 

d. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa.  

e. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym 

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

f. Klienci biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

g. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

h. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



i. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis 

prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być 

uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy. 

j. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 

profilowane. 

7. Uczestnik imprezy pn. „10. BIEG GÓRSKI & NORDIC WALKING PAMIĘCI WOJTKA 

PAZDURA” oświadcza, że akceptując jego regulamin oraz dokonując zgłoszenia wyraża 

dobrowolną, nieodpłatną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w 

zgłoszeniu i osiągniętych wyników oraz wizerunku przez Administratorów danych. 

Zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej1, w tym z informacjami o celu i sposobach 

przetwarzania  danych, jak również przysługujących mu prawach. 

Jest świadomy, że godnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2018 poz. 1191) udzielił bezterminowej i nieodpłatnej zgody 

na rozpowszechnianie,  jego wizerunku. Jest świadomy, że w zawiązku z prowadzoną 

działalnością Administratorów, zgoda upoważnia ich do rozpowszechniania w celach 

informacyjnych poprzez udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w 

środkach masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych.  

Ma świadomość, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych 

osobowych i rozpowszechnianie wizerunków, utrwalonych przez osoby nie będących jego 

pracownikami. 

8. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

       

 

 
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych w zakresie obsługi organizacyjnej biegu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana 
przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41, 
2. Administratorem danych w zakresie organizacji zapisów zawodników, pomiaru czasu i opublikowania wyników zawodów oraz publikacji na platformie 
chronotex.pl jest firma Chronotex z siedzibą: 32-700 Bochnia ul. Ogrodowa 97, tel. 660 077 065, e-mail: biuro@chronototex.pl reprezentowana przez 
właściciela Wojciecha Mielniczaka. 
3. Administratorzy powołali Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można się kontaktować: iod@makow-podhalanski.pl lub biuro@chronotex.pl albo na ich 
adresy pocztowe. 
4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu: 

• organizacji zawodów, weryfikacji tożsamości zawodników, elektronicznego pomiaru czasu i wyłonienia zawodów, 

• wręczenia nagród, dyplomów i listów gratulacyjnych oraz losowych nagród, 

• działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikacji danych w postaci imienia i nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania, nazwy klubu lub 
zespołu, osiągniętych wyników sportowych,  w środkach masowego przekazu, portalach internetowych i profilach administratorów w mediach 
społecznościowych, telewizji, prasie, materiałach informacyjnych oraz publikacjach rozmieszczanych w miejscach publicznych, 

• dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.  Mogą być udostępnione innym podmiotom 
realizującym obsługę prawną, finansową, pocztową i ubezpieczeniową administratorów danych. W przypadku rozpowszechniania danych na profilu 
Facebook  następuje przekazanie danych osobowych do „państwa trzeciego” – Stanów Zjednoczonych Ameryki – gdzie odbiorcą jest Facebook Inc. z 
siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, USA, wraz z podmiotami zależnymi (np. WhatsApp Inc., Oculus VR, Wit.Al. Inc…) - więcej na 
https://www.facebook.com/policies?ref=pf. Spółka przystąpiła do porozumienia w sprawie tzw. „Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem 
Handlu USA” (Privacy Shield)  w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii 
Europejskiej, - więcej na https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 
prawa oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
7. Każdy podmiot danych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. W celu realizacji swoich 
praw każdy podmiot danych może kontaktować się z wybranym administratorem. 
8. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w biegu. 
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane przez administratorów. 
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