
REGULAMIN

WIRTUALNEGO BIEGU LUPUSA 

ORGANIZATOR

1. KLUB BIEGACZA LUPUS OLEŚNICA,
https://www.facebook.com/kblupus/.

CEL IMPREZY

1. Popularyzowanie biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
2. Promocja Gminy Dobroszyce jako miejsca aktywnego wypoczynku.
3. Aktywny wypoczynek w ramach XIV BIEGU LUPUSA O PUCHAR WÓJTA 

GMINY DOBROSZYCE.

TERMIN, MIEJSCE, TRASA

1. 3.07. – 5.07.2020 roku.
2. Sami decydujecie o tym gdzie będziecie biegać.
3. Trasa 10 km.

OPŁATA STARTOWA

1. Opłata startowa wynosi 25zł.
2. Każdy, kto opłacił bieg do 10.05.2020 roku, może wskazać jedną osobę, 

która dostanie numer startowy.
3. Dane do przelewu:

KLUB BIEGACZA LUPUS OLEŚNICA
UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 48/10, 56-400 OLEŚNICA
NUMER RACHUNKU: 95 1090 2415 0000 0001 4181 3243
TYTUŁEM opłata startowa - imię, nazwisko



LIMIT

1. Maksymalna liczba uczestników 250 osób.

ZAPISY

1. Zapisy dostępne są na stronie internetowej:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4895.

2. Dołącz do rywalizacji Endomondo: 
WIRTUALNY BIEG LUPUSA.

PROGRAM ZAWODÓW

1. Indywidualna rozgrzewka przed startem.
2. Start biegu.

KLASYFIKACJE

1. Bieg główny 10km:

◦ Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
◦ Najszybsza biegaczka, najszybszy biegacz - Gminy Dobroszyce.

NAGRODY

1. Bieg główny 10km:

W klasyfikacji generalnej kobiet:  

I miejsce - puchar
II miejsce - statuetka
III miejsce - statuetka

W klasyfikacji generalnej mężczyzn:

I miejsce - puchar
II miejsce - statuetka
III miejsce - statuetka

2. Pamiątkowe statuetki dla najszybszej biegaczki i biegacza Gminy 
Dobroszyce.

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4895


3. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW

1. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która w dniu zawodów ma 
ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą 
startować pod opieką pełnoletniego opiekuna. Każdy uczestnik zapisując 
się do biegu, jednocześnie oświadcza o starcie na własną odpowiedzialność
oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału 
w zawodach.

2. Uiszczenie opłaty startowej do dnia 30.06.2020 roku.
3. W przypadku wpłaty za kilku uczestników, w tytule przelewu prosimy 

podać konkretne imiona i nazwiska. Zawodnicy muszą być zapisani na bieg.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności

poprzez wysłanie zdjęcia z aplikacji lub zegarka na adres 
klublupusolesnica@gmail.com. Potwierdzenie aktywności należy przesłać 
najpóźniej do 7 dni od biegu.

5. Klasyfikacja zawodników odbedzie się na podstwie nadesłanych zdjęć oraz 
wyników z rywalizacji Endomondo, dlatego każdy zawodnik powinien 
dołączyć do rywalizacji Endomondo: WIRTUANY BIEG LUPUSA.

6. Wymagany zegarek z GPS.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz decyzji Premiera o 
zakazie organizacji masowych imprez sportowych prosimy zachować 
szczególną ostrożność podczas biegu.

2. Bieganie to nasza pasja, ale zdrowie jest najważniejsze.
3. Puchary, statuetki oraz pamiątkowe medale zostaną wysłane na adres z 

portalu datasport.pl. Prosimy o aktualizację danych.
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 

mailto:klublupusolesnica@gmail.com


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.

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

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

KLUB BIEGACZA LUPUS OLEŚNICA
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