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Regulamin
I. CEL BIEGU
1. Upamiętnienie Bohaterstwa Żołnierzy Grupy Kampinos Armii Krajowej walczących na terenie
Puszczy Kampinoskiej oraz w Powstaniu Warszawskim.
2. Świętowanie 100-lecia niepodległości Polski.
3. Promocja walorów Gminy Leszno, Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Kampinoskiego
Parku Narodowego.
4. Popularyzacja i promocja sportu a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu.
5. Aktywizacja i integracja różnych środowisk poprzez wspólne przygotowania do imprezy.
II ORGANIZATOR I PARTNERZY
1. Organizatorem biegu są:
Zespół Sportowo-Rekreacyjny, Gmina Leszno.
2. Patronat honorowy: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Wójt Gminy Leszno, Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Prezes
Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Prezes Środowiska Grupy
Kampinos ŚZŻAK, Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Dyrektor
Muzeum Powstania Warszawskiego.
3. Patronat medialny: TVP Historia, TVP 2, TVP 3 Warszawa, Maratony Polskie.PL,
4. Partnerzy:
• Kampinoski Park Narodowy
• Środowisko „Grupa Kampinos” ŚZŻAK
• Środowisko 63 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych ZHR
• 16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego
• Biblioteka Publiczna Gminy Leszno
• Zespół Szkół Publicznych w Lesznie
• Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie
• Przedszkole Publiczne w Lesznie
• Przedszkole Publiczne w Zaborowie
• Świetlica w Czarnowie
• Świetlica w Łubcu
Dyrektor biegów dziecięcych i młodzieżowych - Filip Bąk,
adres mail: czupaczupsik@amorki.pl
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III TERMIN I MIEJSCE, TRASA
1. Biegi odbędą się w dniu 7 maja 2022 r. (sobota) ze startem na terenie Zespołu SportowoRekreacyjnego, ul. Szkolna 10, 05-084 Leszno.
2. Start 1 biegu nastąpi o godzinie 14.00. Prosimy o gotowość wszystkich uczestników na pół
godziny przed planowanym biegiem i uważne słuchanie komunikatów prowadzącego,
aby żadne dziecko nie przegapiło swojego startu. Zaczynamy od biegu najmłodszych dzieci
a kończymy na najstarszych.
3. Biegi odbędą się na dystansach z podziałem na dziewczynki i chłopców:
a. Rocznik (2007-2009) – 600m
b. Rocznik (2010-2012) – 400m
c.

Rocznik (2013-2015) – 400m

d. Rocznik (2016-2017) – 200m
e.

Rocznik (2018-2019) – 200m

4. Trasa przebiega na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego lub Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego
w Lesznie.
5. Na trasie biegu mogą wystąpić nierówności.
6. Dekoracja zwycięzców bezpośrednio po każdym biegu.

IV UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. Organizator ustala limit uczestników we wszystkich biegach łącznie do 300 osób. W biegach mogą
uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 15 roku życia. Od 16 roku młodzież może wystartować w Biegu
głównym lub Marszu Nordic Walking na 10km – zapisy przez linki rejestracyjne na stronie internetowej
www.biegzhistoria.pl.
2. Uczestnictwo osób nieletnich tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. (Rodzic/prawny opiekun
wypełnia specjalną zgodę/oświadczenie na uczestnictwo dziecka w biegu) Opiekunowie podpisują
jednocześnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Zespół
Sportowo-Rekreacyjny i Gminę Leszno na potrzeby organizacji imprezy oraz wykorzystania zdjęć uczestnika
w celach informacyjnych w materiałach promocyjnych Zespołu, Gminy Leszno i Partnerów, wykonanych
podczas imprezy w dniu 7 maja 2022 r. Druki oświadczeń będą dostępne na stronie imprezy
www.biegzhistoria.pl,
3. Uczestnictwo osób nieletnich tylko za zgodą rodzica prawnego opiekuna. (Rodzic/prawny

opiekun wypełnia specjalną zgodę/oświadczenie na uczestnictwo dziecka w biegu).
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Biuro będzie czynne:
dnia 6 maja (piątek)
dnia 7 maja (sobota)

w godzinach 16.00 – 20.00
w godzinach 13.00 – 13.45
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4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numery startowe i agrafki.
5. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na start w biegu. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną na
podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
6. Zgłoszenia online możliwe są do dnia 22.04.2022 roku do godz.: 23:59. Po tym terminie zapisu będzie
można dokonać jedynie w biurze zawodów w dniu imprezy - 7 maja 2022 r.
- jeśli limit 300 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.
Adres Biura Zawodów: Zespół Sportowo-Rekreacyjny, ul. Szkolna 10, 05-084 Leszno
7. UWAGA! Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 300 zgłoszeń. Organizator zastrzega
sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników. Zachęcamy do wcześniejszych zapisów on-line, w celu
uniknięcia tłoku z biurze zawodów – zachowanie dystansu społecznego.
8. Wszyscy zapisani wcześniej zawodnicy startujący w biegach muszą zgłosić się do Biura Zawodów
po odbiór numeru startowego. Biuro będzie czynne:
•

6 maja (piątek) w godzinach 16.00 – 20.00

•

7 maja (sobota) w godzinach 13.00 - 13.45

Adres Biura Zawodów znajduje się: na terenie Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego, ul. Szkolna 10, 05-084
Leszno.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przerwania bez podania powodów.
10. Uczestników biegu i Opiekunów obowiązuje regulamin Kampinoskiego Parku Narodowego
www.kampinoski-pn.gov.pl/ , aktualne obostrzenia epidemiologiczne oraz niniejszy regulamin.
11. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Obsługa medyczna
będzie zlokalizowana w strefie startu/mety.
12. Za bezpieczeństwo dzieci, dezynfekcję rąk, ew. maseczki i zachowanie dystansu społecznego w
biurze zawodów podczas imprezy biegowo-historycznej „Cross z historią w tle” odpowiadają Rodzice
lub Opiekunowie prawni.

V KLASYFIKACJE
1. Zostaną rozegrane biegi na poniższych dystansach z podziałem na dziewczynki i chłopców,
w sumie 10 biegów:
a. Rocznik (2007-2009) – 600m
b. Rocznik (2010-2012) – 400m
c.

Rocznik (2013-2015) – 400m

d. Rocznik (2016-2017) – 200m
e.

Rocznik (2018-2019) – 200m

VII Małe Biegi Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK
www.biegzhistoria.pl

VI NAGRODY
1. Pierwszych 30 zawodników/zawodniczek w każdym biegu otrzyma na mecie pamiątkowe medale, napoje i
przekąski.
2. Dodatkowo zdobywcy miejsc I –III w kategorii dziewcząt i w kategorii chłopców, w każdym biegu
otrzymają puchary i nagrody rzeczowe/karnety lub bony.

VII. OPŁATY
Uczestnictwo jest bezpłatne.
VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy
Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz. 1000).
3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI obejmuje również
publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Podanie
danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne
do udział w marszu.
4. Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na prowadzenie przez Organizatora lub na jego
zlecenie, marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
w tym telefonów, tabletów i komputerów, oraz przy użyciu automatycznych systemów
wywołujących oraz na przesłanie przez Organizatora lub na jego zlecenie informacji
handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym również na podany przez
zawodnika numer telefonu lub adres e-mail.
5. Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w formularzu przez Organizatora. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu
do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania
zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania
danych innemu administratorowi danych.
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IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, oraz innych urządzeniach mechanicznych bez
ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników, nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki i rzeczy wartościowe
pozostawione na terenie Imprezy.
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu.
4. COVID-19: Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych obostrzeń sanitarnych.
5. Organizator zapewnia uczestnikom płyny do dezynfekcji rąk. Organizator nie zapewnia uczestnikom tzw.
środków ochrony bezpośredniej (maseczki, rękawiczki).

Opracowała Edyta Przybysławska

