
REGULAMIN 

Bieg Wirtualny Pamięci Powstania Warszawskiego 

1.08.2020 rok 

Nazwa  

Szczycieński Bieg Wirtualny Pamięci Powstania Warszawskiego. 

Organizator 

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Ul. Jana Lipperta 10 

12-100 Szczytno 

sport@powiat.szczytno.pl 

tel.512 165 922 , 89 624 86 15 

Cele 

Promowanie patriotyzmu i oddanie czci poległym w Powstaniu Warszawskim 1944 r. 

Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywność sportową 

Promocja Powiatu Szczycieńskiego 

Dystanse:   

1km dzieci do lat 10 

5km dzieci od 11 lat oraz dorośli 

10km Open 

 

Terminy  

Rejestracja  biegu  w dniach 13.07.2020 – 01.08.2020 

Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 1-15 sierpnia 2020 roku.  

 01-15.08 2020 należy przebiec dystans, na który dana osoba była zgłoszona, zrobić sobie zdjęcie 

z numerem startowym( nie obowiązkowe ale mile widziane)oraz udokumentować poprzez aplikację 

biegową lub zegarek( musi być dystans i czas). Pamiętajcie, nie liczy się czas tylko sam fakt pokonania 

swojego dystansu. 

 

Technika dowolną: bieg, marsz, nordic walking, bieżnia mechaniczna 

 

Miejsce: dowolne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Sami sobie wyznaczacie trasę  oraz sposób pokonania dystansu pamiętając o wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego. Na dzień obecny” Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania 

nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego , ponieważ ze względu na specyfikę sportu 

nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymanie , tak często 

jak to jest możliwe w przypadku danego sportu”- Ministerstwo Sportu. Obserwuj komunikaty dotyczące 

pandemii i dostosuj się do obowiązujących przepisów. 

Wyniki : 

 Ogłoszenie wyników i wysłanie przesyłki z medalem  do 31.08.2020 

Rejestracja i opłata : 

mailto:sport@powiat.szczytno.pl


Rejestracja uczestnictwa odbywa się online. 

W biegu udział mogą wziąć osoby, które zapisały się wysyłając wiadomość(proszę podać imię , nazwisko, 

datę urodzenia, miejscowość i dystans) na adres: sport@powiat.szczytno.pl i dokonały wpłaty na nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Szczytnie 94 8838 0005 2001 0000 1049 0005,( w tytule proszę podać imię 

,nazwisko, Szczycieński Bieg Wirtualny)  

Na stronie  http://sport.powiatszczycienski.pl/ w zakładce Imprezy Rekreacyjne i  
https://www.facebook.com/pcstir/  udostępnimy wzór numeru startowego, który możesz wydrukować i 

wpisać na nim swoje imię  lub nazwisko lub szczęśliwy numer startowy . 

Musisz samodzielnie dokonać pomiaru czasu i dystansu i do dnia 15.08.2020r do godz. 23:59 należy 

umieścić w wiadomościach prywatnych  FB Powiatowego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w 

Szczytnie oraz  na email sport@powiat.szczytno.pl zdjęcie z nr startowym( nie obowiązkowo)i   screen z 

aplikacji  z dystansem i czasem lub zdjęcie zegarka treningowego z dystansem i czasem (nie musicie biec 

z numerem startowym – wystarczy zdjęcie zrobione w domu przed wyjściem). 

Opłata  

Opłata stała na wszystkich dystansach 

25zł 

PRZY REJESTRACJI ZAZNACZ JAKA OPCJĘ WYBIERASZ: 

1. Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym(89 624 8615 w godz. 7:30-15:30) 

terminu i godziny 

2. Wysyłka  

Polityka prywatności 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016,679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki  

i Rekreacji w Szczytnie reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  

w Szczytnie.  

1. Kontakt z Inspektorem możliwy jest na adres skrzynki elektronicznej: iod.pcstir@powiat.szczytno.pl 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oku. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zawodów sportowych Szczycieński 

Bieg Wirtualny Pamięci Powstania Warszawskiego. 
4. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przeprowadzenia i rozliczenia zawodów 

sportowych. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i niepodanie ich wiąże się z brakiem przyjęcia 
zgłoszenia. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Dane osobowe (imię i nazwisko zawodnika) będą publikowane na listach startowych  oraz wynikach. 

Postanowienia końcowe 

Organizator nie zapewnia zabezpieczenia medycznego podczas Twojego biegu, a biorąc w nim udział 
deklarujesz, że Twój stan zdrowia pozwala na wybrany przez ciebie rodzaj aktywności fizycznej. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą. 
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