
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Załącznik 

do Uchwały Nr 225/2019 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 

REGULAMIN SZTAFETY 
 DOBROCZYNNOŚCI „Bieg w butach” 

 
na dystansie 500 m, 21 września 2019 r. godz. 18.00. 

 

1. ORGANIZATOR 
Powiat Krapkowicki 

 
2. WSPÓŁORGANIZATOR 
Fundacja „ Pomoc” w Krapkowicach 

3. CEL WYDARZENIA 
1. Popularyzacja zdrowego stylu życia 
2. Przypomnienie historii Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt” 

 
4. TERMIN I MIEJSCE  
21.09.2019 r. (sobota) – start nastąpi o godz. 18.00 na Stadionie Miejskim w Krapkowicach – 
(Otmęt, ul. Olimpijska) 
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie do dnia 16.09.2019 r. z imienia                           
i nazwiska pięcioosobowej drużyny (mile widziane stroje branżowe) zakładów pracy 
biorącej udział w sztafecie, podając również jej nazwę. Zgłoszenie musi być przesłane 
na adres e-mail: r.wrobel@powiatkrapkowicki.pl wg formularza dostępnego na 
stronie: www.powiatkrapkowicki.pl w zakładce Informator i Aktualności. 

2. Wszyscy uczestnicy sztafety muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez 
okazanie dokumentów tożsamości. 

3. Każdy zawodnik ma obowiązek podpisania oświadczenia o biegu na własną 
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.  

4. Każdy zawodnik sztafety oświadcza, iż stan zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. 
Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia zdrowotnego, na 
życie itp.  

5. Na zgłoszeniu należy zachować kolejność w jakiej poszczególni zawodnicy będą 
startować. Kapitanem zespołu jest zawodnik startujący na pierwszej zmianie.  
Każdy zawodnik sztafety musi pokonać odcinek 100 metrów w butach ogromnego 
rozmiaru. 

6. Organizator wprowadza limit uczestników 20 sztafet tj. 100 osób. 
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji 
biegu oraz udokumentowania zawodów.  

8. Dane osobowe, udostępnione przez uczestników zawodów, będą przetwarzane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)  

9. Każdy uczestnik zawodów wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
przez Firmę: Anna Orian STARTER ul. Żyrowska 32, 47-330 Zdzieszowice,  
NIP:749-134-46-97 w celu rejestracji do zawodów, prawidłowego przeprowadzenia 
zawodów jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz 
marketingu i promocji własnych produktów i usług. Dane zawodnika przetwarzane 
będą od momentu zgłoszenia do zawodów do momentu wycofania przez niego zgody  
lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zawodnik 
ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
i prawo do przeniesienia danych. 

10. Podczas odprawy przed startem każda drużyna (sztafeta) otrzyma od Organizatora 
ogromną parę butów. Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać kolejnej osobie 
z drużyny parę butów, którą miał założoną na stopach, aby następny mógł 
kontynuować bieg. Zmiana musi zostać przeprowadzona w strefie zmian, którą 
Organizator wytyczy przed startem. 
 

6. NAGRODY 
1. Trzy najlepsze drużyny (sztafety) otrzymają puchary buty oraz dyplomy.  
2. Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy. 
3. Dekoracja nastąpi na Stadionie Miejskim w Krapkowicach – Otmęcie przy ulicy 

Olimpijskiej 1. 
4. Przewidywana godzina dekoracji to 19:00. 

 
7. OPŁATY I ZGŁOSZENIA 

Warunkiem uczestnictwa i wpisania na listę startową jest dokonanie przez każdą                
z reprezentacji wpłaty wpisowego w terminie do 18.09.2019 r. w wysokości                      
500 zł./sztafeta. Całość kwoty zostanie przekazana na cele charytatywne. Wpłaty 
wpisowego należy dokonać na konto Fundacji „Pomoc” w Krapkowicach.                              
Nr konta 37 8884 0004 2001 0031 0141 0001 z dopiskiem (tytułem) Nazwa sztafety 
oraz Nazwa biegu: Sztafeta dobroczynności – „Bieg w butach”. 
 

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
2. Koszty organizacyjne ponosi Organizator. 
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną.  
4. Uczestnik sztafety ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie 

stosowne do przepisów Kodeksu Cywilnego.  
5. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych. 
6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 
Osoby do kontaktu: 
Łukasz Bordak Koordynator zawodów tel. 663 197 012 

Anna Orian Dyrektor Biura zawodów 602 534 780  
                                                                                                      

  


