
Regulamin 

LUTUTOWSKI BIEG WOLNOŚCI 1863 

CEL IMPREZY 

• Krzewienie postaw i wartości patriotycznych

• Upamiętnienie wydarzeń historycznych i przybliżenie uczestnikom ich przebiegu

• Popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu. 

• Popularyzacja biegów masowych. 

• Promocja Gminy Lututów i Gminy Galewice  

• Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. 

ORGANIZATOR:

• Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

• Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

• Gmina Lututów

• Gmina Galewice

• Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie

• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego w Lututowie

• Sołectwo Piaski

• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie

 

PATRONAT:

• Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber

TERMIN I MIEJSCE 

• Bieg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2022r. (niedziela)  

• Start biegu nastąpi o godzinie 14:00 

• Miejsce: ul. Powstańców Styczniowych, 98-360 Lututów (Las Koziołek- obelisk) 

DYSTANS I TRASA 

• Dystans : od 600 metrów do 7000 metrów (w zależności od kategorii wiekowej)

• Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma Rajsport Sieradz Michał Piotrowicz 

za pomocą systemu – pomiar w formie krążków.



• Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie 

końcowym. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. 

KATEGORIA BIEGU I KLASYFIKACJA

• kategoria wiekowa do lat 7 ( dystans 600 metrów)

• kategoria wiekowa od 7 lat do 10 lat (dystans 600 metrów)

• kategoria wiekowa od  11 lat do 12 lat (dystans 1000 metrów)

• kategoria wiekowa od 13 lat do 14 lat (dystans 1000 metrów)

• kategoria wiekowa od 15 lat do 17 lat  (dystans 3000 metrów)

• kategoria wiekowa od 18 lat Open (dystans 7000 metrów)

KLASYFIKACJA (Klasyfikacja w każdej z kategorii będzie prowadzona pod warunkiem 

przystąpienia do rywalizacji co najmniej 5 osób w danej kategorii).

WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, 

oświadczając, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do udziału w Biegu. 

Osoby poniżej 18 roku życia (które w dniu biegu tj. 12 czerwca 2022r. nie osiągnęły jeszcze 

pełnoletniości) zobowiązane są do podpisania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych 

opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub 

opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

• Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego 

podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem. 

• Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem, podpisu

pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w dniu biegu w biurze zawodów. 

• Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji

 i umieszczenia w komunikacie końcowym. 

• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

• W biurze zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, 

chip do pomiaru czasu i  pamiątkową koszulkę. 

Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności 

przez cały czas.

• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo 

do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały 

czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) 



lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Zawodnicy są również zobowiązani

 do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).

• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do biegu w stroju i obuwiu sportowym. Podczas biegu 

wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora i przymocowane 

do koszulek.

ZGŁOSZENIA

• Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.rajsportactive.pl/zapisy do dnia 9.06.2022 r. do godz 12:00.

• Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym 

regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu 

przez organizatorów.

• Limit uczestników: 300 (łącznie na wszystkie dystanse)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronie internetowej 

https://www.lututowgmina.pl/ , https://www.galewice.pl/asp/Start,0 oraz www.rajsportactive.pl

• Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny. 

• Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

• Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem 

startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją. 

• Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie. 

• Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

• Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

• Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością 

wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia 

jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem 

w Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu 

i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora

 do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, 

a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe 

działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu 

poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, 

a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku

https://www.galewice.pl/asp/Start,0
https://www.lututowgmina.pl/


z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi 

z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane 

z tym ryzyko. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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
danych) zwanym RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/  Pana  danych  osobowych  jest:  Burmistrz  Lututowa,  adres  do  korespondencji  Urząd
Miejski w Lututowie, ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów,                   tel.43 8714 052

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  możliwy  jest  kontakt  
w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny                        z dopiskiem:
„Inspektor ochrony danych” bądź mailowy: iod@lututowgmina.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Lututowskiego Biegu Powstańczego 1863 organizowanego
w dniu 12.06.2022, na podstawie:

 art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO  tj.  osoba,  której  dane  dotyczą  wyraziła  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez
okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które są uprawnione do ich
otrzymania na mocy przepisów prawa. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia
udziału w w/w zawodowych;

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.

8.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  żądania  ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy
czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się
przez  Administratora  z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują  inne  nadrzędne  prawne  podstawy
przetwarzania.

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  przesłanka prawnie
uzasadnionego  interesu  administratorów,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
10.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan
prawo jej wycofania. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych będzie niezgodne z prawem.

mailto:iod@lututowgmina.pl


ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

NA UDZIAŁ DZIECKA W „LUTUTOWSKIM BIEGU WOLNOŚCI 1863”

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

/imię i nazwisko rodzica/opiekuna/                                /telefon kontaktowy rodzica/opiekuna/

Wyrażam zgodę na udział dziecka …………………………………….………………………

/imię i nazwisko dziecka/

w „LUTUTOWSKIM BIEGU WOLNOŚCI 1863” w dniu …………………………………...

………………………………………………..

kategoria

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło

 w „LUTUTOWSKIM BIEGU WOLNOŚCI 1863”.

……………………………… ………………………………

/miejscowość i data podpis rodzica/opiekuna/



OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań lekarskich, aby uczestniczyć 

 w „LUTUTOWSKIM BIEGU WOLNOŚCI 1863”.

……………………………… ………………………………

/miejscowość i data podpis uczestnika biegu/


