
 

Regulamin 

Opolskiego Biegu Belfra dla Niepodległej 

Grodków, 27 października 2018 r. 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Opolski Kurator Oświaty. 

 

II. WSPÓŁORGANIZATOR 

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie. 

3. Urząd Miasta w Grodkowie. 

4. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie. 

5. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Grodków „Gminna Rada Kobiet”.  

 

III. PATRONAT 

1. Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska. 

2. Wojewoda Opolski – Adrian Czubak. 

 

IV. CELE 

1. Upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

2. Podkreślenie roli zawodu nauczyciela w społeczeństwie. 

3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.  

4. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

V. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 27 października 2018 r. w Grodkowie – Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego, ul. Krakowska 20. 

2. Start biegu głównego odbędzie się o godzinie 12.00, start i meta znajdować się będzie w tym 

samym miejscu. 

3. Pomiar czasu będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną z wykorzystaniem chipów 

elektronicznych. 

4. Na czas trwania biegu, ruch kołowy zostanie częściowo wstrzymany. 

 

VI. PUNKTY KONTROLNE  

1. Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. 

2. Służby porządkowe będą spisywały numery startowe zawodników skracających trasy. Spisani 

zawodnicy będą zdyskwalifikowani. 



 

3. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy 

i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie 

stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

 

 

 

VII. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Opolskim Biegu Belfra dla Niepodległej prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat. 

2. Uczestnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się 

z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń  ciała, urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat 

o charakterze  majątkowym. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie 

własnoręcznie podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestnictwa w biegu, dostępnego w Biurze Zawodów, które równoznaczne jest 

z zapoznaniem się z regulaminem zawodów i jego przestrzeganiem oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawodów. 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC, uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność. 

4. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków 

odurzających. 

5. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony będą dyskwalifikowani. 

6. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. 

7. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.kuratorium.opole.pl, www.zmierzymyczas.pl oraz w formie papierowej w dniu zawodów. 

8. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. 

9. Chip podlega zwrotowi. 

10. Chipy oraz numery będą wydawane w Biurze Zawodów przy weryfikacji w dniu 27 

października 2018 r. w godz. 9.00 – 11.30. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATA 

1. Biuro Zawodów w dniu imprezy mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, ul. Krakowska 20. 

2. Termin zgłoszeń upływa 15 października 2018 r. 

3. Limit uczestników biegu wynosi 300 osób (200 osób w biegu na 10 km i 100 osób w kat. 

Nordic Walking na 5 km). Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia 

zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń. W przypadku nie wyczerpania limitu 

zgłoszeń zawodnicy będą mieli możliwość zapisania się także w dniu zawodów. 

4. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na 

stronie internetowej www.zmierzymyczas.pl oraz na stronie www.kuratorium.opole.pl 

http://www.kuratorium.opole.pl/
http://www.zmierzymyczas.pl/
http://www.zmierzymyczas.pl/
http://www.kuratorium.opole.pl/


 

5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie 

umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty 

wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na podany niżej rachunek 

bankowy. 

 

 

6. Opłata startowa wynosi: 

a) 20 zł do 20 września 2018 r. 

b) 25 zł do 10 października 2018 r. 

c) 30 zł do 15 października 2018 r. 

(termin zgłoszenia upływa 15 października 2018 r.). 

7.  Opłaty należy na rachunek bankowy Rady Rodziców przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie Bank Spółdzielczy/Oddział Grodków 64 8870 0005 

2001 0030 6346 0001. W tytule przelewu powinno znaleźć się: ” nazwisko i imię, opłata 

startowa Opolski Bieg Belfra dla Niepodległej10km/Nordic Walking – 5 km”. 

8.  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

9.  Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie tylko na podstawie okazanego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość (w godz. 9.00 – 11.30). 

10.  W ramach opłaty startowej Organizator zabezpiecza uczestnikowi biegu: 

 numer startowy + chip do pomiaru czasu (podlega zwrotowi), 

 wodę na trasie zawodów, 

 worek na odzież, 

 posiłek na mecie. 

11.  Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi: 

 pamiątkowy medal na mecie. 

12.  Depozyt będzie znajdował się w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Grodkowie, ul. Krakowska 20. 

13.  Zawodnicy oddający rzeczy do depozytu mogą to zrobić w workach z numerami startowymi do 

godziny 11:45. 

 

IX. DŁUGOŚC TRASY, KLASYFIKACJA ORAZ KATEGORIE 

1. Długość trasy wynosi 10 km, natomiast w kategorii Nordic Walking – 5 km. 

2. Trasa biegu (dystans 10 km – dwie pętle po 5 km) będzie przebiegać od startu z siedziby 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie przy ul. Krakowskiej 20, 

następnie obok „stawu miejskiego Cegielnia” oraz ul. Elsnera w kierunku miejscowości Tarnów 

Grodkowski. Następnie trasa biegu prowadzi z powrotem do Grodkowa w sąsiedztwie ogródków 

działkowych oraz wieży ciśnień (mapa trasy w załączeniu).  

3. Trasa biegu w kategorii Nordic Walking (dystans 5 km – jedna pętla) będzie przebiegać 

identycznie jak trasa biegu głównego. 

4. Trasa obejmuje drogi asfaltowe – 90% oraz drogi polne – 10%. 



 

5. Zawodnicy klasyfikowani będą w kategoriach OPEN, zgodnie ze stopniem awansu 

zawodowego nauczycieli lub jako osoby związane z instytucjami oświatowymi: 

Kobiety      Mężczyźni 

1) OPEN 1-3     1) OPEN 1-3 

2) Nauczyciel stażysta    2) Nauczyciel stażysta 

3) Nauczyciel kontraktowy    3) Nauczyciel kontraktowy 

4) Nauczyciel mianowany    4) Nauczyciel mianowany 

5) Nauczyciel dyplomowany   5) Nauczyciel dyplomowany 

6) Emerytowany nauczyciel   6) Emerytowany nauczyciel 

7) Obsługa i administracja placówek ośw.  7) Obsługa i administracja placówek ośw. 

8) Oświata samorządowa    8) Oświata samorządowa 

9) Pracownicy kuratoriów    9) Pracownicy kuratoriów 

 

oraz  

 

klasyfikacja drużynowa ( w biegu lub w Nordic Walking) - w skład drużyny wchodzą minimum 3 osoby, 

w tym co najmniej jedna kobieta, z danego zakładu pracy – szkoły/placówki/instytucji. Jeśli zaistnieje 

sytuacja, że z danej szkoły/placówki/instytucji wystartuje większa ilość osób, wówczas  

w klasyfikacji drużynowej liczone będą trzy najlepsze czasy – w tym czas co najmniej jednej kobiety. 

 

W przypadku drużyny pole „nazwa zakładu pracy” jest nazwą drużyny. 

 

Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii (bieg lub Nordic Walking) 

 

Uwaga!!! Najlepsi zawodnicy sklasyfikowani w kategorii OPEN nie są klasyfikowani w innych 

kategoriach. 

 

X. NAGRODY 

1. Każdy finalista biegu otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy miejsc I-III biegu głównego w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet otrzymają 

nagrody rzeczowe i dyplomy. 

3. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach kobiet i mężczyzn oraz w klasyfikacji 

drużynowej otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. 

4. Nagroda Burmistrza Grodkowa dla najlepszej zawodniczki oraz zawodnika Gminy Grodków. 

5. Osoby nagrodzone w klasyfikacji OPEN nie są nagradzane w ramach kategorii stopni awansu 

zawodowego nauczycieli – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii. 

6. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii  wręczenia 

nagród. 

7. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych. 

 



 

XI.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kuratorium Oświaty w Opolu 

z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr 

telefonu 77 452 41 76. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. 

Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@kuratorium.opole.pl. 

2. W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres  

ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres iod@kuratorium.opole.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Opolskim Biegu Belfra dla Niepodległej 

(przeprowadzenie imprezy , wyłonienie zwycięzców, przyznanie, wydanie i odbiór oraz 

rozliczenie nagród). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane 

osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (tzw. Podmiot przetwarzający). Kuratorium Oświaty w Opolu zawarło 

umowę powierzenia z Radą Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Grodkowie z siedzibą w Grodkowie, ul. Krakowska 31 oraz z „Dobre Czasy” s.c. z siedzibą 

w Opolu, ul. Morcinka 43 (ZmierzymyCzas.pl – Profesjonalny pomiar czasu). 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) może odbywać się 

zgodnie z RODO. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej 

celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO), 

 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 

 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 

 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO). 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej 

zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 



 

10. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne lecz niepodanie lub brak zgody na ich 

przetwarzanie uniemożliwia udział w Opolskim Biegu Belfra dla Niepodległej. 

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

z wyjątkiem udziału w dodatkowej kategorii tj. drużynowej. 

12. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie  

z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa  

w pkt 3 i 8 powyżej.  

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Wszystkich uczestników biegów obowiązuje niniejszy regulamin. 

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione nie w miejscu do tego przeznaczonym 

(depozyt). 

Depozyt – pomieszczenie w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Grodkowie, ul. Krakowska 20., w miejscu poboru pakietów startowych, czynny do godziny od 

ukończenia biegu głównego. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu 

i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu. 

7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu 

www.kuratorium.opole.pl oraz www.zmierzymyczas.pl . 

8. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. 

Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za 

pobranie worka przez inną osobę. 

9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja 

sędziowska. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

http://www.kuratorium.opole.pl/
http://www.zmierzymyczas.pl/

