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Regulamin Wildeckiego Biegu Śniadaniowego vol. 6 

 1. Organizator 
Organizatorem Wildeckiego Biegu Śniadaniowego vol. 6 jest Fundacja SPOT. z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Dolna Wilda 87. 
 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu jest Fundacja 
SPOT. oraz biegi wlkp. odpowiedzialne za przeprowadzenie zapisów oraz przygotowanie listy 
startowej. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Wildeckim 
Biegu Śniadaniowym zgodnie z postanowieniem niniejszego regulaminu. Osobom, które podały 
dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia oraz 
odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane 
osobowe w związku z organizacją Wildeckiego Biegu Śniadaniowego także we współpracy z 
innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu.  

2. Współorganizatorzy 
– biegi.wlkp 

3. Cele biegu 
- integracja społeczności lokalnej. 
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najbardziej dostępnej formy aktywności 
ruchowej. 
- zapoznanie z walorami krajoznawczymi Parku Jana Pawła II oraz uatrakcyjnienie przestrzeni 
Wildy oraz nadanie jej pozytywnego wizerunku zarówno wśród mieszkańców jak i 
odwiedzających ją osób. 

4. Termin i miejsce biegu 
- bieg odbędzie się 14 września (sobota) 2019 roku w Parku Jana Pawła II. 
- start biegu: godzina 10:00 , otwarcie biura zawodów : 8:30 
- start biegu dziecięcego : 9:45 

5. Trasa biegu – długość  
- długość trasy Wildeckiego Biegu Śniadaniowego vol. 5 to około 5 km  
– trasa prowadzi przez Park Jana Pawła II,  
- uczestnicy przebiegną dwa okrążenia, każde o długości 2,5 km.  
- bieg ma charakter towarzyski, nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. 
- dystans biegu dziecięcego wynosi 100 oraz 400 metrów 

6. Uczestnictwo w biegu 
– aby wziąć udział w biegu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie imprezy 
– organizator nie pobiera opłat od uczestników 
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– limit uczestników wynosi 250 osób w biegu dla dorosłych oraz 50 osób w biegu dziecięcym  
– decyduje kolejność zgłoszeń 
– w ciągu 12 godzin od dokonania zgłoszenia uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe 
potwierdzające wpis na listę startową 
– po osiągnięciu limitu uczestników formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty 
– w trakcie Wildeckiego Biegu Śniadaniowego wykonana zostanie dokumentacja filmowa oraz 
fotograficzna, która udostępniona zostanie na stronie wydarzenia na profilu facebook 

7. Zgłoszenia 
– w formularzu zgłoszeniowym każdy startujący wypełnia dane niezbędne do weryfikacji (imię, 
nazwisko, rocznik) oraz podaje e-mail kontaktowy 
– osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności, zobowiązane będą stawić się w 
biurze zawodów z rodzicem/opiekunem który podpisze zgodę na ich start w biegu 

 8. Świadczenia 
– każdy uczestnik biegu otrzymuje : numer startowy, pamiątkową przypinkę oraz ma możliwość 
skorzystania ze stanowisk śniadaniowych (w formie szwedzkiego stołu) 
– organizator zapewnia oznaczenie trasy  

 9. Punkty dodatkowe 
– uczestnik w biurze zawodów podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w biegu 
- zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych 
- w przypadku osoby niepełnoletniej, zgodę opiekuna na udział w biegu 
– organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania imprezy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dofinansowano ze środków Centrum Warte Poznania Urzędu Miasta Poznania 

https://www.facebook.com/CentrumWartePoznania/

