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REGULAMIN 
VIII BIEGU „Pamiętaj z Nami 2020” 

4 KWIETNIA 2020 
 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich organizowany jest  
VIII Bieg „Pamiętaj z Nami 2020”  

 
I. CEL IMPREZY 

 
Popularyzacja historii Krakowa i jego mieszkańców w latach 1939-1945, poprzez organizację 
wydarzenia sportowego łączącego Fabrykę Emalia Oskara Schindlera, Aptekę pod Orłem, Ulicę 
Pomorską i Miejsce Pamięci - KL Plaszow – miejsca  poświęcone dziejom miasta podczas okupacji, 
które razem tworzą Trasę Pamięci. 
 

II. ORGANIZATOR 
 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 31-011 Kraków, Rynek Główny 35. 
 

III. NAZWA BIEGU 
 
Bieg „Pamiętaj z Nami 2020”, zwany dalej Biegiem, jest częścią  wydarzenia muzealnego pod 
nazwą „Pamiętaj z Nami”. 
 

IV. TERMIN BIEGU  
 
4 kwietnia 2020 roku 
START: godz. 12:00. 
 

V. TRASA BIEGU 
 
1. Start: ul. Pomorska 2 → ul. Łobzowska → Planty → ul. Podzamcze → Bulwary Wiślane → 

Kładka o. Bernatka → ul. Nadwiślańska → ul. Krakusa → ul. Piwna → Meta: Plac 
Bohaterów Getta. 

2. Dystans: 5 km, trasa nie atestowana.  
3. Trasa biegu będzie oznakowana. 
4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. 

Czip jest wbudowany w numer startowy. Właściwe zamontowanie numeru startowego jest 
warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych Biegu. 

 
VI. BIURO ZAWODÓW:  

1. Dokładne informacje dotyczące szczegółowej lokalizacji i godzin otwarcia Biura zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Muzeum, profilu FB oraz przesłane zarejestrowanym 
uczestnikom na adres mailowy.  

2. W Biurze zawodów prowadzona będzie weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów 
startowych.  

 
VII. DEPOZYT I SZATNIE:  
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Szatnie: 
1. Organizator zapewnia szatnie do przebrania dla zawodników zlokalizowane w rejonie STARTU i 

METY. 
2. Dokładne informacje dotyczące szczegółowej lokalizacji szatni zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Muzeum oraz profilu FB Muzeum. 
Depozyt: 
1. Organizator zapewni depozyt odzieży dla zawodników. Odzież do depozytu będzie przyjmowana 

w dniu 4 kwietnia 2020 r., w godzinach 9:30 - 11:30,  w okolicy Startu Biegu. 
2. Worki na odzież oddawaną do depozytu będą wydawane w Biurze Zawodów w ramach pakietu 

startowego.  
3. Organizator zapewnia przewiezienie depozytu na Metę biegu na  

pl. Bohaterów Getta, gdzie depozyt będzie wydawany bezpośrednio po Biegu na podstawie 
numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od 
odpowiedzialności za pobranie worka przez osobę trzecią. 
Organizator zastrzega, że przekazane worki służą wyłącznie do przechowywania odzieży 
zawodników. W razie umieszczenia przez zawodnika w wydanym mu worku jakichkolwiek innych 
przedmiotów, w tym dokumentów lub przedmiotów wartościowych takich jak zegarki, pierścionki, 
kolczyki itp. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub uszkodzenie.  
 

VIII. LIMITY 
 
1. Organizator ustala limit uczestników Biegu na 1200 osób. 
2. Organizator ustala limit czasu na pokonanie trasy w wysokości 60 minut. Po godzinie 13.00 

osoby wciąż znajdujące się na dowolnym odcinku trasy zobowiązane są do jej opuszczenia oraz do 
dotarcia pieszo na metę miejskimi chodnikami oraz trasami przeznaczonymi do ruchu pieszego, 
lub środkami komunikacji miejskiej. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu 
pozostaną na trasie czynią to na własne ryzyko oraz ponoszą za swoje zachowanie 
odpowiedzialność zgodną z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego oraz kodeksu 
cywilnego. 

 
IX. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE 

 
1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są: 

1) w formie elektronicznej do 10 marca 2020 roku do godziny 23:59 poprzez stronę internetową: 
https://zapisy.sts-timing.pl/588/  

2) w Biurze Zawodów w dniach 3 i 4 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Biura – pod warunkiem 
nie wyczerpania limitu miejsc – 1200 osób.  

2. Ustala się górny limit zgłoszeń: 1200 osób. 
3. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi odpowiednio: 

 

Termin wpływu opłaty na konto podane 
w pkt. 5 poniżej    

Forma wpłaty Wysokość opłaty 

Od  rozpoczęcia rejestracji do 28 lutego 
2020 roku 

przelew 30 zł 

Od 1 marca do  10 marca 2020 roku przelew 40 zł 

 3-4  kwietnia 2020 roku gotówka w Biurze Zawodów (pod 60 zł 
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4. Opłatę startową wnosi się po zakończeniu procedury zgłoszeniowej. Za datę wniesienia opłaty 

startowej przyjmuje się datę wpływu wpłaty na konto podane poniżej.  
5. Opłaty dokonuje się: 

- za pomocą automatycznego systemu płatności,  
dostępnego na stronie https://zapisy.sts-timing.pl/588/  
- tradycyjnie, na wskazany poniżej rachunek bankowy:  

Alior Bank PL  67 2490 0005 0000 4600 2704 5439 
SWIFT: ALBPPLPW 
w tytule przelewu podając: opłata startowa za Bieg Pamiętaj z Nami 2020, imię  
i nazwisko zawodnika oraz jego rok urodzenia. 

6. Osoby, które z tytułu dokonanej opłaty startowej chcą otrzymać fakturę VAT, zobowiązane są 
poinformować o tym fakcie  w trakcie wypełniania zgłoszenia, podając jednocześnie dane do 
faktury oraz zgodę na fakturę elektroniczną. .  

7. Opłata startowa może być scedowana na innego uczestnika, jednak nie później niż do dnia 
10.03.2020 roku. Po tym terminie nie ma możliwości przepisania opłaty. W celu scedowania 
opłaty należy na adres: ewabo@dystans.krakow.pl  przesłać prośbę o przeniesienie opłaty, 
wskazując imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje z Biegu wraz z danymi do 
faktury jeśli była wystawiana oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby, na którą opłata ma 
zostać scedowana, wraz z danymi do faktury jeśli ma być takowa przygotowana. Zawodnik, na 
którego ma zostać przepisana opłata musi wcześniej przejść procedurę zgłoszeniową, o której 
mowa w pkt. 1.  

8. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi. 
9. Po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty, Organizator, na prośbę uczestnika może wystawić 

fakturę VAT. Faktury będą wystawiane na podstawie danych przesłanych przez uczestnika w czasie 
rejestracji. na adres: ewabo@dystans.krakow.pl  Uczestnik winien przekazać dane niezwłocznie po 
rejestracji. Faktury będą wystawiane do dnia 15-go każdego miesiąca, następującego po terminie 
dokonania wpłaty. terminach wskazanych powyżej nie będzie możliwości wystawienia faktury 
VAT. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość obniżenia opłaty startowej w związku z prowadzonymi 
akcjami promocyjnymi.  

 
X. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. W Biegu mogą brać udział wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania i wiek,  

z zastrzeżeniem, iż do udziału w Biegu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy: 
1) są pełnoletni; 
2) są niepełnoletni, pod warunkiem: 

- w przypadku osoby do 16 roku życia (tj. urodzonej po dniu 4 kwietnia 2004 roku), rodzice 
lub opiekunowie prawni muszą podpisać oświadczenie, że są świadomi zagrożeń jakie 
niesie bieg długodystansowy, a jednocześnie co najmniej jeden z nich musi pokonać całą 
trasę z zawodnikiem, za którego bierze odpowiedzialność;  

- w przypadku osób od 16 roku życia, która na dzień Biegu nie ukończyła 18 roku życia (tj. 
osób urodzonych od 5 kwietnia 2002 roku do dnia 4 kwietnia 2004 roku), wymagane jest 
oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, że są świadomi zagrożeń, 
jakie niesie bieg długodystansowy, a zawodnik może pokonać trasę Biegu indywidualnie; 

warunkiem niewyczerpania limitu 
miejsc – 1200 osób) 
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wiek zawodnika określa się na dzień Biegu, tj. 4 kwietnia 2020 roku; 
3) dokonają zgłoszenia za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie 

internetowej  https://zapisy.sts-timing.pl/588/    lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów 
(pod warunkiem nie wyczerpania limitu uczestników);  

4) uiszczą w terminie opłatę startową; 
5)  w czasie weryfikacji w Biurze Zawodów okażą dokument tożsamości ze zdjęciem, oraz: 

a) złożą pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu, 
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

b) złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego  
akceptacji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

c) wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

d) wyrażą pisemną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i głosu, utrwalonego w 
formie fotograficznej oraz filmowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu, 

e) w przypadku osób niepełnoletnich – przedłożą pisemne zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych na udział w Biegu oraz pisemne oświadczenia i zgody, o których mowa w pkt 2) 
oraz pkt 5) lit. a) – d), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu; w imieniu niepełnoletnich oświadczenia, o których mowa powyżej składają 
rodzice (opiekunowie prawni). 

  
2. Dopuszcza się możliwość weryfikacji zawodnika i odbioru pakietu startowego przez 

upoważnioną osobę trzecią. W takim przypadku osoba trzecia zobowiązana będzie do: 
 przedstawienia do wglądu swojego dowodu tożsamości wraz ze zdjęciem, 

 przedstawienia do wglądu dowodu tożsamości zawodnika wraz ze zdjęciem (lub jego kopii 
podpisanej za zgodność z oryginałem przez zawodnika), 

 złożenia pisemnego upoważnienia podpisanego przez zawodnika (a w przypadku 
niepełnoletnich – przez rodziców lub opiekunów), uprawniającego osobę trzecią do odbioru 
pakietu startowego – wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, 

 przedstawienia i złożenia wszystkich wymaganych przez Organizatora oświadczeń i zgód, 
podpisanych przez zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich – przez rodziców lub 
opiekunów), 

 potwierdzenia odbioru pakietu startowego dla zawodnika. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydany pakiet startowy, udostępniony osobie 
trzeciej na podstawie przedstawionych upoważnień i oświadczeń. 

3. Odbiór numeru startowego zobowiązuje uczestnika Biegu do zachowania szczególnej ostrożności 
podczas trwania imprezy oraz oznacza, że uczestnik Biegu rozważył i ocenił charakter, zakres i 
stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć 
to ryzyko startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

4. Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność, z wyjątkiem osób niepełnoletnich, 
którzy biorą udział za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).  

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie Biegu w regulaminowym czasie. 
6. W Biegu nie mogą uczestniczyć osoby korzystające ze sprzętu do nordic walkingu bądź 

trekkingu, w szczególności z kijków. 
7. Ze względu na występujące na trasie Biegu przeszkody architektoniczne (schodki, pochylnie, 

krawężniki) oraz nawierzchnię wykonaną z kostki brukowej (tzw. kocie łby) nie jest możliwy 
udział zawodników poruszających się na wózkach, rolkach, itp. 
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8. W Biegu nie mogą uczestniczyć osoby prowadzące wózek dziecięcy, poruszające się na 
rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych. 

9. W Biegu zabrania się uczestniczenia biegaczy ze zwierzętami. 
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 
 

XI. BEZPIECZEŃSTWO 
 
1. Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się 

do zaleceń służb zabezpieczających trasę Biegu, jak również służb porządkowych oraz osób 
działających w imieniu Organizatora. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych, w tym śmierci. 

3. Organizator ze względów bezpieczeństwa zaleca nie używanie  sprzętu muzycznego (jak np. 
odtwarzacze mp3, radioodbiorniki, telefony komórkowe itp.) w szczególności w sposób 
uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub Organizatorem. 

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Biegu, 
jednak prosi o zachowanie ostrożności na całej trasie Biegu.. 

5. Organizator prosi uczestników Biegu o zachowanie maksymalnej ostrożności  
i przestrzeganie przepisów Ruchu Drogowego podczas rozgrzewki, przejścia  
z szatni i do szatni oraz na miejsce Startu. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników Biegu od nieszczęśliwych 
wypadków. 

7. Organizator zaleca posiadanie przez uczestników Biegu aktualnych badań lekarskich. 
8. Organizator zaleca uczestnikom ubezpieczenie się w zakresie NNW we własnym zakresie. 

 
XII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

 
1. Każdy uczestnik Biegu otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą:  

a) numer startowy i agrafki, 
b) chip do pomiaru czasu, 
c) okolicznościowa koszulka techniczna, 
d) worek do depozytu.  

2. Organizator nie gwarantuje otrzymania przez zawodnika koszulki w żądanym rozmiarze. Koszulki 
wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego podczas rejestracji, bez możliwości zmiany 
rozmiaru przy odbiorze, do momentu wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku 
wnioskowanego rozmiaru, zawodnikowi zostanie zaproponowany inny dostępny rozmiar. W 
przypadku zapisu w dniu zawodów w Biurze Zawodów nie ma możliwości wyboru rozmiaru 
koszulki. Koszulki będą wydawane z puli pozostałych rozmiarów. Nie ma możliwości wymiany 
koszulki po zakończeniu Imprezy w żadnym przypadku. 

3. Organizator nie wysyła pakietów startowych ani przed ani po zakończeniu Imprezy.  
4. Pakiety startowe nie odebrane przez zawodnika w terminie do 04.04.2020r. do godziny  11:00 

przepadają na rzecz Organizatora. 
5. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal. 
6. Organizator na mecie zapewnia wodę dla zawodników. 
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną dla uczestników Biegu. 
8. Punkty medyczne będą znajdować się na Starcie i Mecie. 
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9. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji otrzymają dyplomy i nagrody zgodnie z Klasyfikacją ujętą 
w pkt. XIII niniejszego Regulaminu. 

 
XIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

 
1. Organizator przewidział następujące nagrody pieniężne w klasyfikacji GENERALNEJ. 
2. Organizator zastrzega możliwość przyznania dodatkowych nagród rzeczowych lub bonów w 

klasyfikacji GENERALNEJ.  
 

Kategoria Miejsce Nagroda 
I 500,- zł 
II 400,- zł GENERALNA KOBIET 

III 300,- zł 
I 500,- zł 
II 400,- zł GENERALNA MĘŻCZYZN 
III 300,- zł 

 
 

3. Organizator przewidział również nagrody finansowe i/lub nagrody rzeczowe i/lub bony w 
podanych następujących kategoriach. O rodzaju nagrody przyznawanej w danej kategorii decyduje 
ostatecznie Organizator: 

 
1) Kobiety: 

 

Kategoria 
KLASYFIKACJA 
KOBIET 

Przedział wiekowy Miejsce 

K0 
 

do lat 16 (urodzeni po dniu 4 kwietnia 2004 roku)  Zgodnie z pkt. 
XIII. 7 

 
K16 

od 16 do 18 lat (urodzeni od dnia 5 kwietnia 2002 
roku do dnia 4 kwietnia 2004 roku)  

I, II, III 

K18 18 – 29 lat I, II, III 
K30 30 – 39 lat I, II, III 
K40 40 -49 lat I, II, III 

K50 50 -59 lat I, II, III 
K60 60 + I, II, III 

 
2) Mężczyźni: 

 
Kategoria 
KLASYFIKACJA 
MĘŻCZYZN 

Przedział wiekowy Miejsce 

M0 
 

do lat 16 (urodzeni po dniu 4 kwietnia 2004 roku)  Zgodnie z pkt. 
XIII.7. 

 
M16 

od 16 do 18 lat (urodzeni od dnia 5 kwietnia 2002 
roku do dnia 4 kwietnia 2004 roku)  

I, II, III 

M18 18 – 29 lat I, II, III 
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M30 30 – 39 lat I, II, III 
M40 40 -49 lat I, II, III 

M50 50 -59 lat I, II, III 
M60 60 + I, II, III 

 
 

3) Kategoria rodzinna 
 

Kategoria 
KLASYFIKACJA 
ZESPOŁOWA 

 
Grupa musi liczyć minimum  

Miejsce: 
 

Kategoria 
rodzinna 

Minimum 3 spokrewnione ze sobą osoby: mąż, 
żona, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnukowie 
itp.  

I, II, III 

Kategoria 
drużynowa 

Minimum 3 osoby  I, II, III 

 
4. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji GENERALNEJ nie będą nagradzani w kategoriach 

wiekowych. Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej. 
5. Kategorie wiekowe obowiązują przy co najmniej 5 osobach w danej grupie wiekowej. 
6. W klasyfikacji zespołowej wynikiem zespołu będzie suma trzech najkrótszych czasów 

uzyskanych w Biegu przez członków zespołu.  
7. W kategorii K0, M0 nie wyłania się zwycięzców i nie ma przyznawanych nagród.   
8. Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród ponad nagrody przewidziane 

w pkt. XIII.3.  
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po Biegu, po godzinie 13:30 na pl. 

Bohaterów Getta. 
10. Nagrody nie odebrane w dniu zawodów przepadają na rzecz Organizatora. 
  

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z faktem, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia 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 – Dz.U. UE.L z 2016 
r. Nr 119), dalej: RODO, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia, Organizator informuje, 
że: 
1) Administratorem danych osobowych uczestnika Biegu jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35, reprezentowane przez Michała 
Niezabitowskiego – Dyrektora.  

2) Dane kontaktowe Administratora: e-mail: dyrekcja@mhk.pl, nr tel:. 12 619-23-02. 
3) Dane kontaktowe inspektora danych osobowych Administratora, e-mail: iod@muzeumkrakowa.pl, 

tel. 609-799-666, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35. 
4) Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe uczestnika Biegu: imię i nazwisko, 

datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwę klubu, miejsce i adres 
zamieszkania, numer startowy, kategorię wiekową, wynik biegowy, wizerunek, głos. 
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5) Dane osobowe uczestnika Biegu będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie niezbędnym 
do prawidłowej organizacji, przeprowadzenia i rejestracji Biegu, w tym w celu: 
a) rejestracji uczestnika Biegu, ustalenia wysokości opłaty startowej, rozliczenia należności 

publicznoprawnych od przyznanych nagród (podatek dochodowy), w celach księgowych 
związanych z uiszczonymi opłatami startowymi, w celach informacyjnych związanych z 
organizacją Biegu - w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru 
telefonu kontaktowego, nazwy klubu, miejsca i adresu zamieszkania,  

b) prezentacji listy startowej na stronie internetowej Administratora lub podmiotu wskazanego 
przez Administratora i w Biurze Zawodów – w zakresie imienia i nazwiska, numeru startowego 
oraz roku urodzenia, 

c) prezentacji uczestników Biegu przez spikera na Starcie oraz ewentualnie w prasie, radiu, 
telewizji oraz innych mediach (np. społecznościowych) – w zakresie imienia i nazwiska, 
wizerunku, numeru startowego, nazwy klubu, kategorii wiekowej, 

d) prezentacji uczestników Biegu przez spikera na Mecie, na tablicy wyników, ewentualnie w 
prasie, radiu, telewizji oraz innych mediach (np. społecznościowych) - w zakresie imienia i 
nazwiska, numeru startowego, nazwy klubu, wyniku biegowego, kategorii wiekowej, 
miejscowość i kraju pochodzenia, roku urodzenia, 

e) przyznania i wydania nagród – w zakresie imienia i nazwiska, numeru startowego, nazwy klubu, 
wyniku biegowego, kategorii wiekowej, 

f) przedstawienia wyników Biegu na stronie internetowej Administratora i/lub podmiotu 
wskazanego przez Administratora – w zakresie imienia i  nazwiska, numeru startowego, nazwy 
klubu, wyniku biegowego, kategorii wiekowej, 

g) rejestracji fotograficznej i filmowej Biegu oraz jej rozpowszechniania w celach promocyjnych 
Biegu oraz Administratora – w zakresie wizerunku, głosu, imienia i nazwiska, numeru 
startowego, wyniku biegowego. 

6) Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestnika Biegu stanowi:  
a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – umowa zawarta poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Biegu oraz 

akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu,  
b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda wyrażona przez uczestnika na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rejestracją Biegu oraz na 
publikację wizerunku i głosu utrwalonego w jakiejkolwiek formie podczas organizowanej 
Imprezy, 

c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – 
organizowanie i promowanie Biegu oraz idei mu przyświecających. 

7) Odbiorcami danych osobowych uczestnika Biegu będą: podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 
Administratora na podstawie umowy z Administratorem, w tym w szczególności firma 
obsługująca Bieg, firma dokonująca pomiaru czasu, firma obsługująca stronę internetową 
związana z rejestracją zawodników oraz udostępnianiem wyników Biegu, inne podmioty i osoby 
współpracujące z Administratorem w zakresie organizacji Biegu (np. wolontariusze), a w zakresie 
pkt. 5) lit. b) – g) nieograniczona grupa odbiorców. 

8) Dane osobowe uczestnika Biegu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z 
uczestnictwem w Biegu, jednak nie krócej niż przez okresy wynikające z ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i 
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
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państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. z 
2015 r. poz. 1743).  

9) Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, uczestnik Biegu posiada prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

10) Podanie przez uczestnika Biegu danych osobowych oraz udzielenie przez uczestnika Biegu zgody 
na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny 
uczestnictwa w Biegu.  

11) Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia, sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych przed lub w trakcie Biegu skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa 
w organizowanym Biegu lub wykluczeniem z Biegu. 

12) Uczestnik Biegu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

13) Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych uczestnika Biegu 
podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu 
RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora 
obowiązek w tym zakresie. 

14) Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe 
przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W 
szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na 
nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie 
i wykorzystanie danych. 

 
XV. UWAGI KOŃCOWE 

 
1. Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani. 
2. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w Biegu, obsługa 

oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora. Niedozwolone jest przebywanie na trasie Biegu 
osób bez ważnego numeru startowego oraz osób towarzyszących.  Osoby bez ważnego numeru 
startowego i inne nieupoważnione osoby będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu. 

3. Organizator Biegu prosi zawodników o start w koszulkach wydawanych przed rozpoczęciem Biegu. 
4. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu w 

sprawach spornych. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz filmowania uczestników Biegu na 

potrzeby promocyjne Biegu oraz Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego 
wykorzystywania bez żadnych ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć 
oraz materiałów filmowych, przedstawiających uczestników Biegu. Mogą one być wykorzystane 
przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach wszelkiego typu, w mediach, katalogach, na 
stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby 
promocyjne związane z działalnością statutową prowadzoną przez Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych 
przyczyn, np. konieczność zapewnienia jak najlepszej organizacji, technicznej obsługi i 
bezpieczeństwa Biegu. O każdej zmianie Organizator będzie niezwłocznie powiadamiać na stronie 
internetowej www.muzeumkrakowa.pl  
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8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu 
na piersi, w widocznym miejscu; 

9. Przekazanie numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.  
10. Nie ma możliwości wymiany koszulek z pakietu startowego na inny rozmiar. 
11.Wzory oświadczeń, zgód, upoważnień, wymaganych przez Organizatora stanowią Załączniki nr 1 i 2 

do niniejszego Regulaminu. 
           
 
 
 

ORGANIZATOR 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Biegu „Pamiętaj z Nami 2020” 

 
             
 

OŚWIADCZENIA ORAZ ZGODY 
WYMAGANE REGULAMINEM BIEGU „PAMIĘTAJ Z NAMI 2020” 

 
   
Ja niżej podpisany/a,  ……………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
 
nr PESEL: ……………………………………,  
 
oświadczam, że: 
 
1. Zapoznałem się i akceptuję regulamin Biegu „Pamiętaj z Nami 2020”. 
2. Nie występują u mnie żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału w Biegu. 
3. Świadomie rozważyłem/am i oceniłem/am charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z 

uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie decyduję się podjąć to ryzyko startując w Biegu wyłącznie na 
własną odpowiedzialność. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, data 
urodzenia, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwa klubu, kraj pochodzenia, miejsce i adres 
zamieszkania, numer startowy, kategoria wiekowa, wynik biegowy, wizerunek, głos, w celach i w 
zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji, przeprowadzenia i rejestracji Biegu „Pamiętaj z Nami 
2020”, w tym w celach i w zakresie wskazanych w pkt. XIV pdpkt. 5) lit. a)-g) Regulaminu Biegu. 

5. Wyrażam niniejszym zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i publikację mojego wizerunku i głosu 
utrwalonych w czasie trwania Biegu w formie fotograficznej i filmowej, bez żadnych ograniczeń 
ilościowych, czasowych i terytorialnych. Zdjęcia oraz materiały filmowe mogą być wykorzystane przez 
Organizatora poprzez umieszczanie ich na nośnikach wszelkiego typu, w mediach, katalogach, na 
stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjne 
związane z działalnością statutową prowadzoną przez Organizatora. 

                      
 
 
 

Kraków, dnia ………………………….      ………………………………………………….. 
         (podpis – imię i nazwisko) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Biegu „Pamiętaj z Nami 2020” 

 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIA I ZGODY  

WYMAGANE REGULAMINEM BIEGU „PAMIĘTAJ Z NAMI 2020” - NIEPEŁNOLETNI 
 
 

I.  
Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………… 
     (imię i nazwisko)  
 
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:  
 
…………………….……………………………………………………………………………………………… 
     (imię i nazwisko dziecka) 
 
PESEL dziecka:………………………………………………………………………………………………….. 
 
w Biegu „Pamiętaj z Nami 2020” organizowanym w dniu 4 kwietnia 2020 roku w Krakowie (dalej: „Bieg”) 
przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą Rynek Główny 35, 31-011 Kraków (dalej: 
„Muzeum”).  
 
II. 
Oświadczam również, że: 
1) zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Biegu „Pamiętaj z Nami 2020”, 
2) u mojego dziecka nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne do jego udziału w Biegu,  
3) jestem świadomy/a zagrożeń, jakie niesie bieg długodystansowy, 
4) jako rodzic / prawny opiekun dziecka świadomie rozważyłem i oceniłem charakter, zakres i stopień 

ryzyka wiążącego się z uczestnictwem mojego dziecka w Biegu i dobrowolnie wyrażam zgodę, aby 
moje dziecko/ podopieczny uczestniczyło w Biegu wyłącznie na moją odpowiedzialność, 
 

5) jako rodzic/opiekun prawny osoby małoletniej: 
 

 poniżej 16 roku życia oświadczam, że pokonam całą trasę Biegu razem  
z dzieckiem/podopiecznym;1 

 powyżej 16 roku życia oświadczam, że dziecko/podopieczny pokona całą trasę Biegu samodzielnie.1 

 
III. 
Ponadto jako rodzic/opiekun prawy wyrażam zgodę na: 
1. przetwarzanie następujących danych osobowych mojego dziecka: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-

mail, numer telefonu kontaktowego, nazwa klubu, kraj pochodzenia, miejsce i adres zamieszkania, numer 
startowy, kategoria wiekowa, wynik biegowy, wizerunek, głos, w celach i w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej organizacji, przeprowadzenia i rejestracji Biegu „Pamiętaj z Nami 2020”, w tym w celach i w 
zakresie wskazanych w pkt. XIV pdpkt. 5) lit. a)-g) regulaminu Biegu. 
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2. nieodpłatne wykorzystywanie i publikację wizerunku i głosu mojego dziecka utrwalonych w czasie 
trwania Biegu w formie fotograficznej i filmowej, bez żadnych ograniczeń ilościowych, czasowych 
i terytorialnych. Zdjęcia oraz materiały filmowe mogą być wykorzystane przez Organizatora poprzez 
umieszczanie ich na nośnikach wszelkiego typu, w mediach, katalogach, na stronach internetowych, 
w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjne związane z działalnością 
statutową prowadzoną przez Organizatora. 

 
                 
      
 
…………………., dnia …………………   ………………………………………………. 
  (miejscowość)        (podpis rodzica/opiekuna prawnego 

– imię i nazwisko) 
 
 
 
 
………….........., dnia……………………   ………………………………………………. 
(miejscowość)        (podpis rodzica/opiekuna prawnego 

– imię i nazwisko) 
 
 
 
IV.  

Oświadczam, że ojciec/matka dziecka posiada wiedzę i godzi się na udział dziecka w Biegu, lecz z uwagi na 
nie dające się usunąć obiektywne przeszkody, nie ma możliwości złożenia podpisu osobiście.2 

 
 
 

………………………………………………. 
    (podpis rodzica – imię i nazwisko) 

 
 
 
 
 
1zaznaczyć właściwe 
2 – wypełnić, jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Biegu „Pamiętaj z Nami 2020” 

 
 
 
 

 
UPOWAŻNIENIE 

DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 
 
Upoważniam niniejszym Panią/Pana…………………………. do odbioru w moim imieniu pakietu startowego 
uprawniającego do udziału w Biegu „Pamiętaj z Nami 2020”. 
 
 
       …………………………………………………….. 
        Imię i nazwisko uczestnika Biegu 
 
 
 
Klauzula informacyjna RODO: 

 
W związku z faktem, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia 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 – Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), 
dalej: RODO, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia, Organizator informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych osoby odbierającej pakiet startowy w imieniu uczestnika Biegu 

(dalej osoba upoważniona) jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), 
Rynek Główny 35, reprezentowane przez Michała Niezabitowskiego – Dyrektora.  

2) Dane kontaktowe Administratora: e-mail: dyrekcja@mhk.pl, nr tel:. 12 619-23-02. 
3) Dane kontaktowe inspektora danych osobowych Administratora, e-mail: iod@muzuemkrakowa.pl, tel. 

609-799-666, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35. 
4) Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe osoby upoważnionej: imię i nazwisko. 
5) Dane osobowe osoby upoważnionej będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej organizacji, przeprowadzenia i rejestracji Biegu, tj. w celu wydania i udokumentowania 
wydania pakietu startowego dla uczestnika Biegu. 

6) Podstawę przetwarzania danych osobowych osoby upoważnionej stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – 
zgoda wyrażona przez osobę upoważnioną na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w 
pkt. 5). 

7) Odbiorcami danych osobowych osoby upoważnionej będą: pracownicy Administratora zajmujący się 
organizacja Biegu, podmioty i osoby współpracujące z Administratorem w zakresie organizacji Biegu 
(np. firmy obsługujące Biuro Zawodów, wolontariusze). 

8) Dane osobowe osoby upoważnionej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z uczestnictwem 
w Biegu. 

9) Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, osoba upoważniona posiada prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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10) Podanie przez osobę upoważnioną danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek 
niezbędny do odbioru pakietu startowego w imieniu uczestnika Biegu. 

11) Osoba upoważniona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

12) Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych uczestnika Biegu podmiotom 
trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że 
przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie. 

13) Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich 
utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy.  

 
 

Zgoda osoby upoważnionej  
na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w celu i 
w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji, przeprowadzenia i rejestracji Biegu, tj. w celu wydania i 
udokumentowania wydania pakietu startowego dla uczestnika Biegu. 
 
 
 
 
 
       ………………………………………………………. 
       Data i podpis osoby upoważnionej – imię i nazwisko 
 


