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W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rId9.

REGULAMIN 
CEL 
 
1. Upamiętnienie 157 rocznicy Bitwy pod Żyrzynem.  
2. Rywalizacja sportowa w duchu fair play. 
3. Popularyzacja biegania indywidualnego jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku 

w czasie pandemii wirusa.  
4. Promocja Organizatorów i Partnerów biegu. 
 
 
ORGANIZATOR 

 
Sportowo-Historyczne Stowarzyszenie Gminy Żyrzyn „Gloria Victis” 
ul. 1000-lecia 43 
24-103 Żyrzyn 
Zwane dalej „Gloria Victis Run & Gun” 
 

 
 
 

TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS 
 
1. Termin:  01-08.08.2020 r.  
2. Godzina: DOWOLNA. 
3. Miejsce: DOWOLNE. 
4. Dystans: 1963 m; 5 km; 10 km. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. „Żyrzyński Bieg Pamięci Powstania Styczniowego” organizowany w 2020 roku stanowi III 

edycję Biegu Żyrzyńskiego. 
2. Bieg wirtualny  ma charakter towarzyski. Wszystkie jego zasady mają charakter dżentel-

meński- liczy się wyłącznie uczciwość uczestników. 
3. Zapisy będą prowadzone przez aplikację organizatorów zawodów sportowych 

DO:ST:AT:TU https://dostartu.pl  do dnia 08.08.2020 r. włącznie. 
4. Trasę oraz dzień biegu (w ramach podanego terminu) każdy z uczestników wybiera indy-

widualnie uwzględniając warunki dla niego optymalne, pozwalające na osiągnięcie jak naj-
lepszego wyniku. Jedyne założenie jest takie, aby start i meta biegu znajdowały się w tym 
samym miejscu. 

5. Jeden uczestnik może startować w biegach na różnych dystansach. Może także pokonać 
jeden dystans kilkukrotnie, przy czym w klasyfikacji zostanie uwzględniony najlepszy wy-
nik. 

6. Wyniki uczestnicy przysyłają na adres e-mail organizatora gloriavictis1863@wp.pl do dnia 
09.08.2020 r. włącznie. Wraz z wynikiem należy przysłać zdjęcie uczestnika (podczas 
biegu, po biegu lub przed biegiem) oraz szkic pokonanej trasy (z dowolnej aplikacji w for-
macie JPG lub PNG). 

7. Uczestnictwo w Wirtualnym Biegu Żyrzyńskim jest darmowe. 
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KLASYFIKACJA I NAGRODY 
 
1. Przewidziana jest klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn na każdym z dystansów. 
2. Wyniki rywalizacji zostaną zamieszczone na profilu facebook stowarzyszenia „Gloria  

Victis” https://web.facebook.com/GloriaVictisRunGun/w terminie 2 dni od zakończenia ry-
walizacji. 

3. Zwycięzcy poszczególnych kwalifikacji (tylko pierwsze miejsce) otrzymają puchary i dy-
plomy. Wręczenie nagród odbędzie się indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu termi-
nu. 

4. W przypadku zajęcia pierwszego miejsca na kilku dystansach uczestnik dostanie tylko 
jeden puchar za bieg o najdłuższym dystansie. 

5. Każdy uczestnik, może otrzymać medal pamiątkowy. Warunkiem jest dokonanie wpłaty w 
wysokości 30 PLN na konto Stowarzyszenia Gloria Victis nr 41 8191 1071 2006 6008 
0929 0001 z dopiskiem imię i nazwisko + darowizna na cele statutowe. Każdy uczestnik, 
który chce otrzymać pamiątkowy medal musi dodatkowo wraz z wynikiem rywalizacji 
przesłać adres na który medal ma zostać wysłany. Medale zostaną wysłane w terminie 14 
dni od zakończenia rywalizacji i potwierdzeniu wpłaty. 

 
 

DANE OSOBOWE 
 
1. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyj-

nych imprezy.  
2. Dane osobowe Uczestników biegu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporzą-
dzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO), podanie wszystkich niezbędnych 
danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi uczestnictwo w biegu. 

3. Organizator zbiera następujące dane: imię i nazwisko, płeć, adres  
e-mail, adres korespondencyjny- ewentualnie, przynależność klubową, miejscowość.  

4. Imię i nazwisko oraz przynależność klubowa i miejscowość zostaną udostępnione do pu-
blicznej wiadomości w formie listy startowej oraz listy wyników wraz z osiągniętym cza-
sem i zajętym miejscem w klasyfikacji. 

5. Każdy uczestnik będzie miał pełny dostęp do swoich danych, będzie miał możliwość ich 
edytowania lub żądania całkowitego usunięcia z zasobów administratora.  

6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sportowo-Historyczne Stowarzy-
szenie Gminy Żyrzyn „Gloria Victis” ul.1000-lecia 43, 24-103 Żyrzyn. 

7. Każdy uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może 
skontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez e-mail:  
gloriavictis1863@wp.pl 

 
 
 
UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wyko-
rzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 
Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach  elektronicz-
nych, katalogach oraz mediach: gazety, magazyny, strony internetowe oraz serwisy społecz-
nościowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że organizator nie jest 
i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisa-
nymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wy-
powiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegu 
oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Uczestnicy Żyrzyńskiego Biegu Pamięci Powstańców Styczniowych” biegną indywidual-

nie lub zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Ministra Zdrowia. 
2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator.  
3. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca  

i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie 
organizator będzie informował na fanpage Facebook stowarzyszenia „Gloria Victis 
Run& Gun” https://web.facebook.com/GloriaVictisRunGun/. 



5 
 

 


