
REGULAMIN

VIII Bieg "AGROBEX Piastowska Piątka" w Pobiedziskach

dnia  8 sierpnia 2020 r.
Pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego

oraz
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Irenusza Antkowiaka

Bieg i Marsz Nordic Walking w ramach „Agrobex Cykl Biegów 5/5"  Sezon 2020/2021 r. 
Projekt "Biegaj i zwiedzaj!"

1. Cel imprezy:
- popularyzacja biegania i marszu nordic walking jako  formy czynnego i rodzinnego wypoczynku,
- promocja walorów turystycznych i mieszkaniowych Miasta i Gminy Pobiedziska, 
- promocja  Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach i Grodu Pobiedziska,
- integracja środowiska biegaczy i społeczności lokalnej, Powiatu Poznańskiego i Wielkopolski, 
- propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Pobiedziska,
- krzewienie zasad poszanowania środowiska naturalnego.  

2. Termin i miejsce zawodów – Biegu i Marszu Nordic Walking:

08.08.2020 r.(sobota)

Start: godz. 10.00 (przy budynku  Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach).
Biuro zawodów znajduje się w budynku Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach, 
przy ul. Fabrycznej ( Pobiedziska Letnisko ), przy trasie Poznań – Pobiedziska. 
www.miniatury.pobiedziska.pl

Biuro Zawodów czynne jest w dniu 08.08.2020 r. w godz. 8.00 - 9.30

UWAGA! Limit uczestników wynosi 150 osób. Organizator ma prawo do zmiany limitu 
uczestników. Numery nadawane będą osobom, które dokonają prawidłowej rejestracji i opłaty 
startowej. 

3. Organizator:

Agrobex Sp. z o.o., siedziba firmy przy ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, Sąd Rejonowy 
Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 2 000.000,00 zł, KRS: 
0000075908, REGON: 001329794, NIP: 7810020446, www.agrobex.pl  oraz KS Akademia 
Młodych Olimpijczyków  ul. Polanka 18c/16, 61-131 Poznań, NIP:7822624919,  
REGON:365512875

Kontakt: info@wszystkoobieganiu.pl

Oficjalne strony: www.agrobex.pl i www.wszystkoobieganiu.pl 
Bieg organizowany jest przy współpracy OSiR Pobiedziska.

4. Trasa:
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- start i meta Biegu i Marszu przy Skansenie 
- nawierzchnia: drogi polne i dukty leśne,
- dystans: 5 km. 

5. Zgłoszenia: 
- zgłoszenia i opłaty startowe do Biegu i Marszu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w 
panelu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronach www.wszystkoobieganiu.pl,  www.agrobex.pl 
oraz w social media do dnia 04.08.2020 r. do godz. 24.00. Nie ma możliwości zapisów w dniu 
biegu,
- w przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc Organizator zakończy zapisy,
- wydawanie numerów startowych w dniu zawodów w godz. 8.00 – 9.30, w budynku Skansenu 
Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach, przy ul. Fabrycznej ( Pobiedziska Letnisko ), 62-010 
Pobiedziska (przy trasie Poznań – Pobiedziska). www.miniatury.pobiedziska.pl

- Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 25 zł. Zgłoszenie ukaże się na liście  startowej 
po akceptacji Regulaminu i dokonaniu opłaty startowej. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
Faktury VAT wystawiane będą wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres: 
info@wszystkoobieganiu.pl  (w dniu dokonania zgłoszenia poprzez panel rejestracyjny i uiszczenia 
opłaty startowej) z podaniem danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. W przypadku 
zgłoszeń zbiorowych również prosimy o kontakt mailowy na adres: info@wszystkoobieganiu.pl.

6. Warunki uczestnictwa w VIII Biegu "Agrobex Piastowska Piątka":

- uczestnik dokonując zgłoszenia elektronicznego i zaakceptowania niniejszego 
Regulaminu  zaświadcza, że nie ma przeciwskazań do udziału w Biegu oraz, że 
będzie stosował się do bieżących zarządzeń i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego bezpieczeństwa i profilaktyki 
związanych z pandemią zawartych na oficjalnej stronie rządowej: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus. Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to 
oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat 
Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO. 
- limit czasu na pokonanie trasy zawodów wynosi 60 minut. Uczestnicy, którzy po upływie 60 minut 
nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu/marszu i zejścia z trasy. Zawodnicy tacy nie 
będą klasyfikowani,
- nie ma podziału na kategorie wiekowe,
- podstawą odbioru pakietu startowego z numerem startowym jest podpisana przez zawodnika 
Karta Zgłoszeniowa, dokonanie opłaty startowej oraz okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia 
do odbioru pakietu startowego konieczne jest wypełnienie warunków określonych w Regulaminie,
- wskazane jest, by uczestnik posiadał orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do udziału w Biegu/Marszu, 
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność na podstawie podpisanego oświadczenia, 
- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają 14 lat (decyduje rok urodzenia). W 
przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na 
udział w zawodach, na przetwarzanie danych osobowych zawodnika dla celów organizacji i 
przeprowadzenia Biegu/Marszu. Warunkiem uczestnictwa w biegu osób, które nie ukończyły 18 
roku życia jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie 
weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów,
- służby medyczne Organizatora mają prawo nakazać uczestnikowi wycofanie się z Biegu/Marszu, 
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jeśli uczestnik nie kwalifikuje się dalszego uczestnictwa w zawodach. 
- Organizator może odwołać imprezę lub przenieść ją na inny termin ze względu na 
warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu i życiu uczestników, ze względu na 
zagrożenia terrorystyczne i zagrożenia epidemiologiczne oraz na podstawie decyzji 
adminstracyjnych organów władz samorządowych i rządowych. 

7. Względy bezpieczeństwa i zasady Fair Play:

- uczestnik zobowiązany jest przed startem wypełnić i przekazać Organizatorowi 
Kwestionariusz dot. objawów/ew. podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną 
koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID – 19 oraz poddać pomiarowi 
temperatury ciała,
- ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 
wrotkach, rolkach, deskorolkach i na wózkach oraz ze zwierzętami,
- niedozwolony jest także bieg z wózkami dziecięcymi bez pisemnej zgody Organizatora,
- zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych 
uczestników oraz zaśmiecać trasę i jej otoczenie,
- zabrania się udziału w zawodach osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i 
środków dopingujących pod karą dyskwalifikacji dożywotniej w imprezach Organizatora oraz 
poinformowania odpowiednich organów i instytucji, 
- uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 
zastosowanie do uczestnictwa, w szczególności zasad Fair Play oraz niniejszego Regulaminu,
- Organizator zaleca uczestnikom zawodów wykonanie profilaktycznych badań lekarskich 
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu/Marszu.

8. Klasyfikacja VIII Biegu "Agrobex Piastowska Piątka":
- Bieg będzie rozgrywany w kategorii open kobiet i kategorii open mężczyzn, 
- nagrody rzeczowe i puchary dla pierwszych trzech kobiet i pierwszych trzech mężczyzn,
- nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska dla najszybszej mieszkanki i najszybszego 
mieszkańca Gminy Pobiedziska,
- nagroda rzeczowa dla najszybszej zawodniczki Nordic Walking,
- nagroda rzeczowa dla najszybszego zawodnika Nordic Walking, 
- wszyscy zawodnicy, którzy zostaną sklasyfikowani na mecie zgodnie z Regulaminem, otrzymają 
pamiątkowe medale,
- nieodebrane podczas dekoracji nagrody będzie można odebrać wyłącznie do 14.08.2020 r. po 
kontakcie z Organizatorem pod adresem mailowym: info@wszystkoobieganiu.pl
- Organizator zapewnia uczestnikom, którzy ukończą Bieg/Marsz, napój oraz poczęstunek.

9. Uczestnictwo w "Agrobex Cykl Biegów 5/5" w Sezonie 2020/2021:
- podstawą sklasyfikowania w Cyklu jest ukończenie zgodnie z Regulaminem trzech spośród pięciu 
biegów zaliczanych do "Agrobex Cykl Biegów 5/5" Sezon 2020/2021. Do klasyfikacji będzie brana 
suma trzech najlepszych czasów netto. 

10. Klasyfikacja w "Agrobex Cykl Biegów 5/5" w Sezonie 2020 r. :
- zawodniczki i zawodnicy zostaną sklasyfikowani po obowiązkowym ukończeniu trzech z pięciu 
biegów w ramach Cyklu (zgodnie z pkt. 9. Regulaminu) w następujących kategoriach wiekowych:
 kobiety: K16 (16-19 lat),K20 (20-29), K30 (30-39), K40 (40–49), K50 (50–59), K60+ (od 60 lat);
 mężczyźni:  M16 (16-19 lat), M20 (20-29), M30 (30-39), M40 (40-49), M50 (50-59), M60+ (od 60 
lat). 
- klasyfikacja Nordic Walking - kobiety (pierwsze trzy miejsca w kategorii open), mężczyźni 



(pierwsze trzy miejsca w kategorii open).
- ceremonia zakończenia "Agrobex Cykl Biegów 5/5" i nagrodzenia w w/w kategoriach nastąpi 
podczas ostatniego biegu zaliczanego do "Agrobex Cykl Biegów 5/5" 2020/2021. 

11. Depozyt i zaplecze sanitarne:
- dostęp do toalet i depozytu,
- rzeczy z depozytu można  odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku 
zgubienia przez zawodnika numeru startowego. Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za 
pobranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga! Osoby pozostawiające w depozycie przedmioty 
wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność i Organizator nie ponosi za nie 
odpowiedzialności.

12. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do startu będzie: 
a) podanie adresu e-mail Uczestnika Biegu/Marszu w celu umożliwienia kontaktu organizacyjnego,
b) własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w 
Biegu/Marszu, podczas weryfikacji Uczestnika,
c) pisemne wyrażenie dobrowolnej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika 
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Organizatorowi oraz 
Współorganizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej licencji na 
wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 
formie,
- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym,
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 
portalach społecznościowych 
- powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu.

13. Ochrona danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych jest Agrobex Sp. z o.o., siedziba firmy przy ul. 
Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział 
Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 2 000.000,00 zł, KRS: 0000075908, REGON: 001329794, NIP: 
7810020446, www.agrobex.pl i 
b) Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne 
dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
c) Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 
1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 
922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi 
obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
d) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
e) Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz 
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art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu 
stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, 
jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
f) Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia 
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie 
danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.
g) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) 
na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej 
może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
h) Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 
Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 
zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 
Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, 
nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach 
zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

14. Postanowienia końcowe
1. Każdy zawodnik zobowiązany potwierdzić uczestnictwo w Biurze Zawodów.  
2. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz 
brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach oraz innych biegach organizowanych przez 
Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 
wyrządzone przez uczestników. 
5. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza 
wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na przesłanie informacji o przyszłych imprezach, 
produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych. 


