
REGULAMIN 
IV Biegu Papieskiego ZIEMI ZAMOJSKIEJ 

Dub, 16.10.2022 r. 
 

1. Organizatorzy 
1.1. Fundacja Gaudium et Spes 

2. Partnerzy 
2.1. Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie 
2.2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 
2.3. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Kotlicach 

3. Cel 
3.1. Upamiętnienie rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. 
3.2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 
3.3. Kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe. 
3.4. Promocja sportu w środowisku wiejskim 
3.5. Promocja sportu w rodzinie 
3.6. Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży 
3.7. Aktywizacja różnych grup społecznych do wspólnego działania 
3.4. Promocja walorów turystycznych powiatu Zamojskiego i województwa Lubelskiego. 

4. Termin i miejsce 
4.1. Zawody odbędą się w Dubie, powiat Zamojski, w dniu 16 października 2022 r. (niedziela) o godz. 14:00. Biuro 
zawodów dla biegu głównego i marszu Nordic Walking oraz start zlokalizowane będą przy kościele parafialnym w Dubie.  
4.2. Biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy w godz.12:00 – 13:45. 
4.3. Miejsce startu oraz szczegółowa trasa biegu i marszu dostępna będzie na stronie parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Dubie i Fundacji Gaudium et Spes wydarzenia zwanej dalej strona internetową. 
4.4. W biegu i marszu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zarejestrowani zgodnie z postanowieniami niniejszego 
regulaminu. 

5. Uczestnictwo 
5.1. Impreza odbędzie się w następujących kategoriach i na dystansie: 

• Bieg główny – 1978 m 
• Bieg osób niepełnosprawnych – 270 m, 
• Dziewczęta/chłopcy – klasy I-III – 270 m, 
• Dziewczęta/chłopcy – klasy IV-VI – 966 m, 
• Dziewczęta/chłopcy – klasy VII-VIII – 966 m, 
• Dziewczęta/chłopcy –szkoły średnie – 966 m, 
• Marsz Nordic Walking (M, K) – 966 m. 

5.2. W biegu mogą wziąć udział dzieci i młodzież, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania biegów 
oraz posiadają pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w biegu. 
5.3. Grupy szkolne/grupy osób niepełnosprawnych, pod opieką nauczyciela zgłaszają swój udział na podstawie listy 
uczestników. Każdy z uczestników posiada zgodę rodzica/opiekuna na udział w biegu i nie posiada przeciwskazań 
lekarskich do uprawiania biegów. 
5.4. W biegu i marszu głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy przedstawią w biurze zawodów aktualne 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub złożą oświadczenie o udziale w imprezie na 
własną odpowiedzialność oraz w dniu startu ukończyli 16 lat. 
5.5. Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy 
przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach 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. 
5.6. Zawodnicy uczestniczą w zawodach na koszt delegujących organizacji lub własny. 
5.7. Biegi i marsz nie odbędą się w przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 zawodników. Za osobę zgłoszoną uważa się 
osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy. 
5.8. Limit czasu na pokonanie trasy biegu wynosi 1 godzina. Po tym czasie trasa biegu zostanie zamknięta, a zawodnicy, 
którzy nie osiągnęli linii mety pozostają nieklasyfikowani. 
5.9. Osoby przebywające na trasie po upływie wyznaczonego czasu robią to na własną odpowiedzialność, a w związku ze 
wznowieniem ruchu pojazdów, zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym. 

6. Terminy zgłoszeń i opłaty startowe 
6.1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 12 października 2022 r. na adres fundacjages@gmail.com. 
6.2. Udział w IV Biegu Papieskim Ziemi Zamojskiej jest bezpłatny.  

7. Trasa biegu 
7.1. Bieg na dystansie 1978 m - nawierzchnia trasy: asfalt.  
7.2. Marsz Nordic Walking na dystansie 966 m - nawierzchnia trasy: asfalt.  

8. Organizacja zawodów 
8.1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. 
8.2. Organizator zapewnia przygotowanie trasy, nagrody, pamiątkowe medale, obsługę sędziowską i medyczną imprezy. 
8.3. Podczas imprezy wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek 
startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą 
dyskwalifikacji. 
8.4. Przekazywanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 
8.5. Skracanie trasy spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 



8.6. Uczestnicy Biegu Papieskiego zobowiązani są do zachowania porządku na trasie. 
8.7. Na trasie przebywać mogą jedynie uczestnicy imprezy, obsługa oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę 
Organizatora. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych 
urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. 
8.8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie zawodów. 
8.9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. 

9. Nagrody 
9.1. Każdy uczestnik biegu i marszu Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal po przekroczeniu linii mety. 
9.2. W biegach w poszczególnych kategoriach będą przyznane nagrody za I, II i III miejsce. 

10. Ochrona danych osobowych 
10.1. Dane osobowe uczestnik w będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i 
przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 
10.2. Dane osobowe uczestnik w imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). Administratorem danych 
osobowych jest Organizator. 
10.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt.10.1, w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację 
imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku - w 
każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie. 
10.4. Uczestnik biorąc udział w imprezie jednocześnie udziela organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie 
zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

4.a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie. 
4.b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, 
w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie. 
4.c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 
4.d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. 
4.e) 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. 
4.f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach. 
4.g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 
4.h) Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w imprezie w postaci zdjęć z trasy biegów. 

10.5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
10.6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak 
zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. 

11.Postanowienia końcowe 
11.1. Zgłoszenie do biegu lub marszu równoznaczne z przyjęciem, wyrażeniem zgody, zaakceptowaniem i przestrzeganiem 
zapisów Regulaminu. 
11.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, zabrania się udziału w niej w towarzystwie zwierząt oraz 
pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających oraz środków dopingujących. 
11.3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia zawodnikowi 
uczestnictwa w zawodach w przypadku niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu. 
11.4.IV Bieg Papieski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia 
uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek 
strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. 
11.5. Zawodnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas 
udziału w imprezie sportowej. 
11.6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator imprezy, któremu przysługuje wiążąca i 
ostateczna interpretacja. 
11.7. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w 
szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu 
obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej. 

12. Kontakt 
12.1.Osoba do kontaktu: Paulina Zając, tel. 515708549, mail: zajacpaulina01@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ UCZESTNICTWA 
 
 
Zgłaszam swój udział 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

….………….……………………………………………….…………………………………………………. 
(imię i nazwisko uczestnika/ data urodzenia/ adres zamieszkania) 

 
w imprezie pn. „IV Bieg Papieski Ziemi Zamojskiej”, który odbędzie się 16.10.2022r. w Dubie, powiat 

Zamojski. 
 
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych, a stan zdrowia pozwala mi na udział w tego 

typu imprezach. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu imprezy pn. Bieg Papieski 2022 
i w pełni je akceptuję. 

Zgodnie 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL): 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu; 
- wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących udział                       

w zawodach. 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 

880): 
- wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację Gaudium et 

Spes, Parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej mojego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach 
społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Fundację Gaudium et Spes, Parafię pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej lub wykonanych na ich zlecenie każdego rodzaju materiałach informacyjnych 
rozpowszechnianych przez Fundację Gaudium et Spes, Parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie  
i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w związku z organizacją Imprezy 
lub dotyczącą ich działalnością informacyjną lub promocyjną. 

 
 
 
 

……………………………. 
(Podpis uczestnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

 
 
 
 
……………………………….……………………… 

    imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
 

……………………………………………................ 
adres / numer tel. 

 
 
 

FORMULARZ UCZESTNICTWA DZIECKA W WYDARZENIU 
 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  
 

…….…………………………………………….................................................................................. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko/ data urodzenia, adres zamieszkania) 

 
 
w imprezie pn. „IV Bieg Papieski Ziemi Zamojskiej” – 16 października 2022r. w Dubie, powiat 

Zamojski. 
 
 
Oświadczam, że syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w w/w imprezie. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu i w pełni je akceptuję. 
Zgodnie 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL): 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu; 
- wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście os b biorących udział w 

zawodach. 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 

880),: 
□ wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację Gaudium 

et Spes, Parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach 
społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Fundacji Gaudium et Spes, Parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zamojsko-
Lubaczowskiej lub wykonanych na jego zlecenie każdego rodzaju materiałach informacyjnych 
rozpowszechnianych przez Fundację Gaudium et Spes, Parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie i 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w związku z organizacją Imprezy lub 
dotyczącą jego działalnością informacyjną lub promocyjną. 

 
 

……………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


