
 

 

  
 
I. ORGANIZATOR 
1. Organizatorami „Tyskiego Biegu Świętojańskiego” są: 
Perfekt Plan Organizacja Imprez 
Underground Pub Tychy 
Stowarzyszenie Sportowe NOL Tychy 
 
Współorganizator 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach 
 
Wszelkie informacje, które nie zostały zapisane w niniejszym regulaminie, na 
bieżąco pojawiać się będą na stronie www.perfektplan.pl oraz na facebookowym wydarzeniu 
https://www.facebook.com/events/3085787064770612/ 
 
II. INFORMACJE OGÓLNE 
1. W ramach Tyskiego Biegu Świętojańskiego odbędą się następujące imprezy sportowe: 
– Bieg na ok. 6,5 km 
– Bieg na ok. 10 km 
– Marsz Nordic Walking na ok. 6,5 km 
– Bieg w parach (bez podziału na płeć) 
– Biegi dla dzieci na dystansie 200, 400 i 800 m 
2. Biuro zawodów, start i meta usytuowane będą na terenie „Dzika Plaża” przy Jeziorze 
Paprocany, ul. Nad Jeziorem w Tychach.  
3. Charakterystyka trasy: trasa płaska, kostka, żwir, leśne dukty.  
4. Na trasie będą ustawione osoby, które kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, 
czego konsekwencją jest dyskwalifikacja. 
5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie 
elektronicznego pomiaru. 
 
III. UCZESTNICTWO 
1. W biegach i marszu Nordic Walking mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zostaną 
wpisani na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału i dokonaniu opłaty startowej. 
2. Osoby, które do dnia 21 czerwca 2020 nie ukończyły 18 lat mogą wystartować pod 
warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie 
na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji 
zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość 
(np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o 
jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów. 
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4. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać 
m.in na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie 
osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do 
uczestnictwa w zawodach. 
5. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego regulaminu i tym samym 
w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  
Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest 
Organizator oraz Uczestnik biegu. 
 
IV. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego 
znajdującego się na stronie internetowej https://www.perfektplan.pl/ii-tyski-bieg-swietojanski/ 

do dnia 12.06.2020 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. 
2. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia opłaty 
startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku 
bankowego Organizatora. 
3. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu startu, w biurze zawodów w 
godzinach: 
6:30 - 08:30 uczestnicy na dystansie 6,5 km 
8:00 - 10.00 uczestnicy na dystansie 10 km 
10:30 – 11:30 dzieci 
4. Dopuszcza się przepisanie pakietu startowego maksymalnie do dnia 14.06.2020 na inną 
osobę pod warunkiem posiadania podpisanego oświadczenia od osoby odstępującej pakiet, 
oraz wniesienia opłaty 10,00 zł za obsługę. 
5. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni 
od momentu dokonania opłaty, pisząc na adres kontakt@perfektplan.pl 
Faktura zostanie wysłana pocztą elektroniczną. 
6. W przypadku rezygnacji z udziału przez uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie 
podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na bieg odbywający się w roku następnym. 
 
V. OPŁATY STARTOWE 
Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe: 
Perfekt Plan Organizacja Imprez  
nr konta: 85 2490 1044 0000 4200 7251 8998 
 
Tytuł przelewu, biegi indywidualne: 
Imię, nazwisko, Bieg Świętojański (oraz wpisać dystans) 
 
Tytuł przelewu, bieg w parach (opłatę dokonuje jedna osoba za parę): 
Bieg w parach, imię i nazwisko pierwszej osoby + imię i nazwisko drugiej osoby 
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W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o 
przesłanie potwierdzenia bankowego na adres kontakt@perfektplan.pl 
 
Opłaty za udział w biegach indywidualnych: 

1 tura – 35 zł do 31 stycznia lub do wyczerpania limitu pierwszych 100 osób 

2 tura – 40 zł od 1 do 29 lutego 

3 tura - 45 zł od 1 do 31 marca 

4 tura - 55 zł od 1 kwietnia do 12 czerwca lub do wyczerpania limitu zgłoszeń 

5 tura – 60 zł w dniu zawodów, jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany 

  

Opłata za udział w biegu w parach – jedna osoba dokonuje opłaty za parę. 

W tytule przelewu opisuje: Bieg w parach, imię i nazwisko pierwszej osoby + imię i nazwisko 

drugiej osoby 

  

Wysokość opłaty startowej za parę: 

1 tura – 70 zł do 31 stycznia lub do wyczerpania limitu pierwszych 100 osób 

2 tura – 80 zł od 1 do 29 lutego 

3 tura - 90 zł od 1 do 31 marca 

4 tura - 110 zł od 1 kwietnia do 12 czerwca lub do wyczerpania limitu zgłoszeń 

5 tura – 120 zł w dniu zawodów, jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany 

 
 
VI. PAKIET STARTOWY 
W ramach pakietu uczestnik otrzymuje: 
- profesjonalny pomiar czasu 
- obsługę wyniku online 
- posiłek po zawodach 
- napój 
- odlewany medal 
- opiekę medyczną 
- ewentualne gadżety od Sponsorów 
 
VII. KLASYFIKACJA 
Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje: 
- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn biegu na 10 km (za miejsca I – III) zawodnicy 
zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi 
- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn biegu na 6,5 km (za miejsca I – III) zawodnicy 
zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi 
- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn marszu nordic walking (za miejsca I – III) zawodnicy 
zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi 



 

 

- klasyfikacja generalna uczestników biegu w parach (najszybsze 3 pary, bez podziału na płeć) 
- uczestnicy z najpiękniejszymi wiankami świętojańskimi  
 
Podczas zawodów dla dzieci będą prowadzone następujące klasyfikacje: 
– Bieg na 200 m bieg dla najmłodszych (dzieci urodzone w roku 2014 lub później) 
– Bieg na 400 m biegi dla dzieci w wieku 7-10 lat 
– Bieg na 800 m biegi dla dzieci w wieku 11-14 lat 
Start i meta usytuowane będą w rejonie Dzikiej Plaży w Paprocanach. 
Start biegu dla dzieci rozpocznie się o godzinie 12:00. 
 
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu elektronicznezapisy.pl 
Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje w procesie rejestracji konta na 
portalu, a następnie zapisu na wydarzenie jest firma ElektroniczneZapisy.pl Podanie danych 
osobowych przez uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. 
ElektroniczneZapisy.pl udostępnia dane zarejestrowanych uczestników Organizatorowi na 
potrzeby przeprowadzenia zawodów. 
2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych mu 
przez Elektronicznezapisy.pl i będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie 
lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej 
organizacji Tyskiego Biegu Świętojańskiego. 
3. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe 
uczestników w zakresie powierzonych im czynności przy organizacji Tyskiego Biegu 
Świętojańskiego zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 36- 39 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. 
4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi Tyskiego Biegu Świętojańskiego będą 
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z 
Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 
922), dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 
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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu: 
Przeprowadzenia Tyskiego Biegu Świętojańskiego: rejestracji uczestników, odnotowania 
dokonanych wpłat na listach startowych, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w 
szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do 
nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i 
innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, 
płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), 
prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, 
klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na 
tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania 
nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym Organizatora. 
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość 
ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a począwszy od 25 maja 2018 r. – prawo do 
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 
przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy 



 

 

prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Organizatorem. Z uwagi na 
organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie 
skontaktowanie się uczestnika z Elektronicznezapisy.pl. 
Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez 
przesłanie wiadomości email na adres kontakt@perfektplan.pl lub listu do Organizatora.  
Z uwagi na organizację procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie 
skontaktowanie się uczestnika z ElektroniczneZapisy.pl. Cofnięcie przez uczestnika zgody na 
przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. 
6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w 
celu zaktualizowania danych takich jak: szczegółowy harmonogram imprezy, godziny 
funkcjonowania biura zawodów, godziny startu poszczególnych biegów, trasy biegu, 
informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o sponsorach i partnerach biegu, 
przypomnienia o płatnościach itp. 
7. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok 
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście 
zapisanych, która opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w 
celu organizacji Tyskiego Biegu Świętojańskiego  
8. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok 
urodzenia, klub, dystans, informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która 
opublikowana będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w celu organizacji 
Tyskiego Biegu Świętojańskiego. 
9. Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok 
urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze 
Zawodów w celu odebrania przez zawodników przypisanych do ich nazwiska (i numeru 
startowego) pakietów startowych. 
10. Uczestnik wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera jego imienia, nazwiska, 
miejscowości i nazwy klubu podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium. 
11. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celu 
zamieszczenia fotorelacji na stronie internetowej Organizatora, a także w mediach 
społecznościowych Organizatora. 
12. Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez 
jednego lub więcej fotografów/operatorów. Podpisując Regulamin Uczestnik zgadza się na 
udział w zawodach, podczas których może zostać sfotografowany/sfilmowany, a jego 
wizerunek zostanie opublikowany w Internecie, w prasie lub w TV zgodnie z ustawą o Prawie 
Prasowym. 
13. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu. 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie, 
wynikające z winy uczestników. 
3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów. 
4. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW – pakiet startowy go nie zawiera. 
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w imprezie, uiszczona opłata startowa nie 
podlega zwrotowi. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i aktualizacji w regulaminie, w tym 



 

 

wprowadzenia limitu uczestników. 
7. Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych, do celów związanych z realizacją zadania oraz zgadza się, aby jego dane pojawiły 
się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach i zdjęciach z wyżej 
wymienionej imprezy. 
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
 


