
Regulamin XIII Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II 

 

I. CEL IMPREZY: 

 Popularyzowanie biegania wśród uczniów szkół podstawowych i przedszkoli 

 Uczczenie pamięci papieża Jana Pawła II 

 100 lecie odzyskania niepodległości 

 20 rocznica pobytu papieża Jana Pawła II w Toruniu 

II. ORGANIZATORZY: 

      - Szkoła Podstawowa Nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu 

      - Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu 

      - Stowarzyszenie „Maraton Toruński” 

      - Toruński Związek TKKF 

      - Urząd Miasta Torunia Wydział Sportu i Rekreacji 

III. PATRONAT HONOROWY:    

 Minister Sportu  i Turystyki Witold Bańka  

 Biskup Toruński – Wiesław Śmigiel 

 Prezydent Miasta - Michał Zaleski  

 Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Piotr Całbecki  

 Kujawsko – Pomorski Kurator  Oświaty –Marek Gralik  

 

IV. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA IMPREZY: 

17 maja 2019r. tj. piątek -  od godz. 11.00 do 13.15 teren rekreacyjny w Parku Miejskim przy Martwej Wiśle, dojazd od  ul. 

Przybyszewskiego 

 

V. PROGRAM IMPREZY (prosimy uczestników o przybycie najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów) 

      11.00 -  Uroczystość otwarcia  

      11.10 -  200 m dziewcząt – przedszkolaki 

      11.20 -  200 m chłopców - przedszkolaki 

      11.30 -  400 m dziewcząt:  klasy I i II  

      11.40 -  400 m chłopców:  klasy I i II  

      11.50 -  600 m dziewcząt: klasy III i IV  

      12.00 -  600 m chłopców: klasy III i IV  

      12.15 -  900 m dziewcząt: klasy V i VI  

      12.30 – 900 m chłopców: klasy V i VI  

      12.45- 1.200m dziewczynki klasa VII i VIII 

      13.00 – 1.200m chłopcy klasa VII i VIII 

      13.15 – wręczenie nagród i pucharów 

 

VI. ZGŁOSZENIA DO ZAWODOW: 

 Każda szkoła podstawowa może zgłosić max 50 uczniów, po 5 uczniów do poszczególnych biegów. Uczestnicy nie 

wnoszą jakichkolwiek opłat za udział w biegu. 

 Zgłoszenie – lista powinna zawierać: nazwisko i imię dziecka, rok urodzenia, informację o zgodzie rodzica/opiekuna 

na udział w Biegu oraz przetwarzaniu danych osobowych,  lista powinna  być wypełniona komputerowo, podpisana 

przez dyrektora szkoły i dostarczona osobiście do Szkoły Podstawowej Nr 13 ul. Krasińskiego 45/47 lub przesłana e-

mailem na adres: sekretariatsp13@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2019 r. tj. piątek, ponieważ 

przewidujemy dla każdego uczestnika biegu przydzielenie numeru startowego, który otrzyma na własność. Ponadto 

każdy uczestnik biegu otrzyma wypełnioną kartę uczestnika biegu i przypnie ją do numeru startowego na piersiach. 

Sędziowie na mecie odbierają zawodnikom karty uczestnika biegu i na tej podstawie ustalają kolejność zawodników. 

Numery i kartki startowe zostaną wydane przed rozpoczęciem zawodów (dotyczy szkół spoza Torunia).  

 Wzór listy w załączeniu 

Do listy uczestników opiekunowie zgłoszonych szkół winni posiadać zebrane zgody rodziców na udział w Biegu oraz 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) 

 (zgoda rodzica/opiekuna prawnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) 

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA imprezy sportowej - „XIII Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, 

informuje się, że: 

1. Administratorami Twoich danych osobowych są wspólnie następujące podmioty: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu z siedziba przy ul. 87-100 Toruń, reprezentowana przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu; 

b) Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń; 

c) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński”, ul. Mickiewicza 142/4, 87-100 Toruń; 

d) Toruński Związek TKKF, ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń; 

e) Urząd Miasta Torunia Wydział Sportu i Rekreacji, ul. Fałata 39,  87-100 Toruń 

zwani dalej Współadministratorami. 

2. Niniejszym informujemy, iż w ramach wzajemnych umów o współadministrowanie zostały uzgodnione zakresy 

odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności zostało uzgodnione, iż: 

a) za wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO w odniesieniu do podawania informacji, o których 

mowa w art. 13 i 14 (pierwotny i wtórny obowiązek informacyjny), jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa nr 13 im. 

św. Jana Pawła II w Toruniu;  

b) za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do wykonywania przez Panią/Pana przysługujących 

praw jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu; 

c) za wypełnianie pozostałych obowiązków wynikających z RODO jest odpowiedzialna Szkoła Podstawowa nr 13 im. św. 

Jana Pawła II w Toruniu. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: 

rodo1@tcuw.torun.pl lub pod numerem telefonu: 56 611 89 92. 

4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników imprezy sportowej XIII Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II 

następujących celach i na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu udziału przez uczestnika w organizowanej imprezie sportowej, promowania 

działalności Współadministratorów, przetwarzania wizerunku uczestnika biegu na podstawie wyrażonej zgody, w 

związku z publikacją na stronie internetowej szkoły:  http://sp13torun.superszkolna.pl i 

https://www.facebook.com/przedszkoleprzySP13w Toruniu oraz w mediach (radio, telewizja, Internet, prasa) - dane 

osobowe zwycięzców i uczestników XIII Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II; 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu realizacji działań statutowych 

Współadministratorów: udziału przez uczestnika w organizowanej imprezie sportowej, promowania działalności Szkoły 

Podstawowej nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu, informowania o organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 13 

im. św. Jana Pawła II w Toruniu wydarzeniach związanych z prowadzoną przez niego działalnością statutową; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze (wynikającego 

z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych); 

d) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu 

zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych. 

Przetwarzane przez Administratora dane będą wykorzystane wyłącznie dla celów powyżej wskazanych. 

5. Dane osobowe uczestników i opiekunów imprezy sportowej – XIII Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II będą 

przechowywane przez Szkołę Podstawową nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu przez okres niezbędny do realizacji celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprezy sportowej, a mianowicie przechowywane są przez następujący okres, 

gdy: 

a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i 

wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

b) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia 

wynikający z przepisów prawa; 

c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Współadministratorów – do czasu zgłoszenia 

sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres 

niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy. 

Po wskazanym okresie dane te zostaną usunięte. 

6. Twoje dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 
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b) dostawcom usług zaopatrującym Współadministratorów w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające 

zarządzanie organizacją Współadministratorów (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług 

teleinformatycznych); 

c) dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych; 

d) dostawcom usług prawnych oraz wspierającym Współadministratorów w dochodzeniu należnych roszczeń (w 

szczególności kancelariom prawnym); 

e) podmiotom świadczącym Współadministratorom usługi lub podmiotom, którym Współadministrator powierzył 

przetwarzanie danych na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

f) w związku z publikacją na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wizerunku uczestnika imprezy 

sportowej na stronie internetowej szkoły:http:sp13torun.superszkolna.pl i 

https://www.facebook.com/przedszkoleprzysp13wToruniu oraz w mediach (radio, telewizja, Internet, prasa) dane 

osobowe zwycięzców i uczestników imprezy sportowej: imię   i nazwisko, kategoria wiekowa, przyznana nagroda, 

nazwa szkoły delegującej uczestników - będą one udostępniane nieograniczonej liczbie odbiorców. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednak jest konieczne w celu udziału w XIII Toruńskim Biegu im. Jana 

Pawła II. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w imprezie sportowej pn. XIII Toruński 

Bieg im. Jana Pawła II współorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu. 

8. Przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania 

(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo jej wycofania – zgodę można 

odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.  

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się poprzez kanały komunikacji wskazane w pkt 3 powyżej. 

9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 Uwaga! szkoły z Torunia:  w dniu 14 maja (wtorek) o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej Nr 13 w Toruniu 

  ul. Krasińskiego 45/47 w sali 101 odbędzie się odprawa, na której przedstawiciele szkół otrzymają numery i karty 

startowe oraz przekazane zostaną im ważne informacje dotyczące biegu. 

 

VII. NAGRODY: 

 za zajęcie od I – III miejsca w poszczególnych biegach uczestnikom zostaną wręczone puchary 

 każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal 

 Szkoła, która zwycięży w klasyfikacji drużynowej otrzyma Puchar (będzie punktowanych 30 najlepszych zawodników 

w każdym biegu). 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 Biegi odbędą się bez względu na pogodę. 

 Impreza jest ubezpieczona – organizator nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie uczestników poza terenem 

rozgrywania biegów.  

 W biegu mogą brać udział grupy lub zawodnicy indywidualni, będący pod opieką osoby dorosłej (nauczyciel, rodzic) 

 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów 

 Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom grochówkę oraz watę cukrową przygotowaną przez organizatorów 

 Organizator zapewnia atrakcje w postaci dmuchanych zamków, zjeżdżalni, trampolin itp. 

 Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje kompletu świadczeń 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.    

 

        ZAPRASZAMY 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/przedszkoleprzysp13w


Załącznik nr 2 do Regulaminu imprezy sportowej XIII Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w imprezie sportowej - „XIII Toruńskiem Biegu im. Jana Pawła II”, 

przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku uczestnika oraz  zapoznaniu  z regulaminem imprezy 

sportowej i akceptacją jego warunków. 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia …………………………………………….............. (imię i nazwisko uczestnika imprezy sportowej)  

ucznia klasy …………........  (wskazać klasę) 

szkoły …………………………………..…………….…. (nazwa szkoły)  w …………………………… (miejscowość),  

tel. kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego ucznia ……………………………………………… 

niżej podpisany oświadczam, że: 

 

1. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w imprezie sportowej - „XIII Toruńskim Biegu im. Jana 

Pawła II”; 

2. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/pełnoletniego uczestnika 

imprezy sportowej* i udostępnienie  informacji o wynikach imprezy sportowej - „XIII Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła 

II” oraz przyznanej nagrodzie, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej organizatorów, współorganizatorów, 

fundatorów nagród i patronów medialnych wraz z podaniem imienia i nazwiska, kategorii wiekowej, przyznanej nagrodzie 

oraz nazwie szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka imprezy sportowej - „XIII Toruńskiego Biegu im. Jana 

Pawła II”; 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie materiałów za pośrednictwem wymienionych powyżej 

podmiotów w celu zgodnym z prowadzoną przez współorganizatora działalnością zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 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; 

3. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka/pełnoletniego uczestnika imprezy sportowej - „XIII Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II” utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby organizacji, 

przeprowadzenia, dokumentacji i celów promocyjnych imprezy sportowej przez organizatorów, współorganizatorów, 

fundatorów nagród i patronów medialnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. W ramach realizacji imprezy sportowej - „XIII Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II” dane w postaci 

zarejestrowanego wizerunku dziecka/pełnoletniego uczestnika, dokumentacji fotograficznej, filmowej, wypowiedzi 

udzielonej przez dziecko lub pełnoletniego uczestnika imprezy sportowej mogą być przekazywane wskazanym w pkt 2 

podmiotom poprzez umieszczanie zdjęć lub filmów w przestrzeni publicznej. Jednocześnie zastrzega się możliwość 

wykorzystania wizerunku dziecka/pełnoletniego uczestnika imprezy sportowej oraz udzielonych przez niego wypowiedzi 

jedynie w celu promocji wskazanego powyżej wydarzenia.  Wizerunek lub wypowiedzi dziecka/pełnoletniego uczestnika 

nie mogą być użyte do innych celów w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/pełnoletniego uczestnika i nie mogą 

naruszać jego godności; 

4. oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję/nie akceptuję*  wszystkie warunki zawarte w Regulaminie imprezy 

sportowej - „XIII Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II”; 

5. jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści moich danych/ mojego dziecka/podopiecznego* oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w imprezie sportowej pn. XIII Toruński Bieg im. Jana Pawła 

II i konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

Zostałem poinformowany, że w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.  

Konsekwencją nie wyrażenia wyżej wymienionych zgód będzie brak możliwości wzięcia udział w imprezie sportowej 

- „XIII Toruńskim Biegu im. Jana Pawła II”. 

6. oświadczam, że u mojego dziecka/u mnie* nie występują przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w imprezie 

sportowej – XIII Toruńskim Biegu im. Jana Pawła II, który odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r.  

 

 

 

 Toruń, dnia ………………………….                 ………….………………………….. 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego/lub pełnoletniego uczestnika imprezy sportowej** 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** UWAGA: W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgody wyraża prawny opiekun ucznia/uczestnika imprezy 

sportowej.  


