
 

  

 

 

 

                               Bank Spółdzielczy w Warce 

 

 

Regulamin Pikniku Sportowego „DOBRA KONDYCJA NA BANK- JESIENNE 

BIEGI NAD PILCĄ” 
 

I. CEL IMPREZY 

 Edukacja poprzez zabawę 

 Ocieplenie wizerunku banku 

 Integracja społeczna  

 Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną  

 Dotarcie do szerokiego grona młodych odbiorców 

 Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego  

 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych. 

II. ORGANIZATORZY 

 Bank Spółdzielczy w Warce, ul. Warszawska 5, 05-660 Warka, 

 KS START Pułaski Warka, ul. Grójecka 52, 05-660 Warka. 

 

III. PARTNERZY 

 CESiR, ul. Warszawska 45, 05-660 Warka. 

 

IV. TERMIN ZAWODÓW- 15.09.2019 r. 

 

V. MIEJSCE ZAWODÓW- Stadion Miejski, ul. Nowy Zjazd 8, 05-660 Warka. 

 

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

 

12:00 OTWARCIE BIURA ZAWODÓW 

13:00 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE IMPREZY  

13:15 ROZGRZEWKA 

13:30 SZTAFETY RODZINNE 

 KAT. I - DZIECKO KL.0-2, 

 KAT. II – DZIECKO KL. 3-4,  

 KAT. III – DZIECKO KL. 5-6,  

 KAT. IV- DZIECKO KL. 7-8 

14:00 DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW SZTAFET 

14:10 QUIZ DLA DRUŻYN BIORĄCYCH UDZIAŁ  

W SZTAFETACH 

14:40 BIEGI DZIECIĘCE- PRZEDSZKOLAKI DZIEWCZYNKI 



 

14:50 BIEGI DZIECIĘCE- PRZEDSZKOLAKI CHŁOPCY 

15:00 BIEGI DZIECIĘCE- KLASY 1-2 DZIEWCZYNKI 

15:10 BIEGI DZIECIĘCE- KLASY 1-2  CHŁOPCY 

15:20 BIEGI DZIECIĘCE- KLASY 3-4 DZIEWCZYNKI 

15:30 BIEGI DZIECIĘCE- KLASY 3-4  CHŁOPCY 

15:40 BIEGI DZIECIĘCE- KLASY 5-6 DZIEWCZYNKI 

15:50 BIEGI DZIECIĘCE- KLASY 5-6  CHŁOPCY 

16:00 BIEGI DZIECIĘCE- KLASY 7-8 DZIEWCZĘTA 

16:10 BIEGI DZIECIĘCE- KLASY 7-8 CHŁOPCY 

16:25 ROZSTRZYGNIĘCIE QUIZU DLA DRUŻYN BIORĄCYCH UDZIAŁ W 

SZTAFETACH 

16:45 START BIEGU OPEN KOBIET + MĘŻCZYZN 

17:30 PODSUMOWANIE ZAWODÓW 

 

 

Godziny startów mogą ulec zmianie, informacje będą przekazywane na bieżąco podczas trwania zawodów. 

 

 

 VII. KONTAKT I ZGŁOSZENIA 

 Kontakt: Iwona Nowak tel. 667 602 302, Marcin Banach 601 767 314, 

 e-mail: i.nowak@bswarka.pl, warkabiega@interia.pl, 

 Informacje dotyczące zawodów na:  

 www.bswarka.pl lub facebooku BS Warka, 

 www.warkabiega.pl lub facebooku WARKABIEGA, 

 Zgłoszenia: 

 dzieci i młodzież szkolna- zgłoszenia wraz z wypełnionym oświadczeniem Rodzica/Opiekuna prawnego 

o zdolności dziecka do udziału w zawodach należy dostarczyć do szkoły w terminie do dnia 10.09.2019 r.  

Szkoła zobowiązana jest przekazać Organizatorowi  listę uczestników wraz z oświadczeniami w terminie 

do dnia 12.09.2019 r.  

W przypadku braku zapisu za pośrednictwem szkoły istnieje możliwość zgłoszenia dziecka w dniu 

zawodów w obecności i za zgodą rodzica, o ile limit miejsc nie zostanie przekroczony. 

 

 dorośli- zgłoszenia należy dokonać elektronicznie przez link podany na stronie organizatora, ostateczny 

podpis pod deklaracją przesłaną drogą elektroniczną należy złożyć przed startem w biurze zawodów 

zlokalizowanym na stadionie. W przypadku braku zapisu w formie elektronicznej istnieje możliwość 

zgłoszenia w dniu zawodów, o ile limit miejsc nie zostanie przekroczony. 

 

 drużyny do sztafet-  zgłasza kapitan elektronicznie przez link podany na stronie organizatora. 

W przypadku braku zapisu w formie elektronicznej istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów, o ile 

limit miejsc nie zostanie przekroczony. 

 

 liczba uczestników została przez Organizatora ograniczona. O możliwości udziału będzie decydować 

kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie 

przekroczenia zakładanej liczby uczestników. 

 

 

VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJA. 

KATEGORIE: 
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 Dorośli-  kobiety i mężczyźni,  

 Dzieci i młodzież- chłopcy i dziewczęta (wg. klas) 

 Przedszkolaki i klasy „0” 

 klasy 1-2, 

 klasy 3-4,  

 klasy 5-6, 

 klasy 7 i 8. 

 

 

 

IX. KONKURENCJE SPORTOWE: 

 

 Dorośli: 

 Bieg OPEN 5 000 m, 

 

 Dzieci: 

 Przedszkolaki i klasy „0”- bieg ok.100 m, 

 klasy 1-2- bieg ok. 200 m, 

 klasy 3-4 – bieg ok. 400 m,  

 klasy 5-6- bieg ok. 800 m, 

 klasy 7 i 8- bieg ok. 1 000 m, 

 

 Sztafety rodzinne (wyłącznie rodzic z dzieckiem): 

 

 kat. I - dziecko kl.0-2 (dystans 100m) + rodzic (233m), 

 kat. II – dziecko kl. 3-4 (dystans 100m) + rodzic (233m), 

 kat. III – dziecko kl. 5-6 (dystans 333 m) + rodzic (333 m), 

 kat. IV- dziecko kl. 7-8 (dystans 333 m) + rodzic (333 m). 

 

X. OPIS KONKURENCJI SPORTOWYCH: 

 Biegi dziecięce:  
Biegi będą rozgrywane na dystansach według wskazanych kategorii wiekowych. Trasa biegu o  charakterze  

przełajowym będzie wyznaczona na bieżni oraz terenie stadionu. 

 Bieg OPEN: 

Bieg OPEN na dystansie 5 000 m, o charakterze przełajowym będzie rozgrywany na pętlach na terenie stadionu. 

W biegu mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (wyłącznie za zgodą  

rodzica/opiekuna prawnego). Osoby niepełnoletnie nie posiadające zgody  rodzica/opiekuna prawnego nie  

zostaną dopuszczone do biegu. 

 

 Sztafeta rodzinna: 

W sztafecie startują wyłącznie rodzic wraz ze swoim dzieckiem.  Płeć zawodników jest dowolna. Klasyfikacja 

drużyn będzie prowadzona zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe. O kolejności drużyn decyduje łączny czas  

zawodników z  danej drużyny. Zawodnicy startują na dystansie: 

 kat. I - dziecko kl. 0-2 (dystans 100m) + rodzic (233m), 

 kat. II – dziecko kl. 3-4 (dystans 100m) + rodzic (233m), 

 kat. III – dziecko kl. 5-6 (dystans 333 m) + rodzic (333 m), 

 kat. IV- dziecko kl. 7-8 (dystans 333 m) + rodzic (333 m), 

przekazując sobie pałeczkę po ukończonym dystansie w strefie zmian. Zawodnicy startują w następującej 

kolejności: dziecko, rodzic.  

 
XI. NAGRODY W KONKURENCJACH SPORTOWYCH: 

 

 Puchar za zajęcie miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej, 

 Medale dostają wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach. 

 Puchar za miejsca 1-3 w sztafecie rodzinnej w każdej kategorii wiekowej. 



 

 

XII. QUIZ RODZINNY „DOBRA KONDYCJA NA BANK”: 

 

Quiz „Dobra Kondycja na Bank” przewidziany jest dla uczestników konkurencji „Sztafeta rodzinna”.  Udział w 

quizie jest dobrowolny. Drużyny biorące udział w sztafetach rodzinnych składają deklarację uczestnictwa w 

quizie w momencie rejestracji w biurze zawodów. Spośród wszystkich zgłoszonych drużyn zostanie wyłonionych 

5, które wezmą udział w I etapie quizu.  

 

ETAPY QUIZU: 

 ETAP I będzie obejmował 3 zadania matematyczne (jednakowe dla wszystkich drużyn) oraz po 2 pytania 

teoretyczne z zakresu bankowości, 

 ETAP II – zakwalifikują się do niego trzy drużyny, które w I ETAPIE zdobyły najwyższą liczbę punktów.  

Wygrywa drużyna która po wszystkich konkurencjach zgromadzi najwięcej punktów. 

 

NAGRODY PRZEWIDZIANE W QUIZIE: 

 

Nagrody otrzymują trzy drużyny, które po wszystkich konkurencjach uzyskają najwyższą liczbę punktów.  

1) I nagroda – voucher do sklepu wskazanego przez Organizatora o wartości 2 000,00 zł,  

2) II nagroda – voucher do sklepu wskazanego przez Organizatora o wartości 500,00 zł, 

3) III nagroda – voucher do sklepu wskazanego przez Organizatora o wartości 300,00 zł, 

4) IV nagroda – voucher do sklepu wskazanego przez Organizatora o wartości 100,00 zł, 

5) V nagroda – voucher do sklepu wskazanego przez Organizatora o wartości 100,00 zł 

 

XIII. UCZESTNICTWO W ZAWODACH 

 Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia w wyznaczonej przez organizatora formie i terminie oraz 

złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu zawodów. 

 Każdy uczestnik, który dokona zgłoszenia w terminie wskazanym przez organizatora otrzyma pakiet startowy.  

 W przypadku dokonania zgłoszenia po wskazanym terminie organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu 

startowego.  

 Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo. 

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

przestrzegania. 

 Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, zawierającym również oświadczenie o 

stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w zawodach , a także wyrażenie zgody na zamieszczanie danych 

osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości oraz wizerunku w przekazach 

telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej. 

 Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja udziału w  Pikniku sportowym „DOBRA KONDYCJA NA BANK- 

JESIENNE BIEGI NAD PILICĄ”. Start na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i 

ryzyka wynikające z charakteru i długości trasy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) 

zdrowia lub życia. 

 W Pikniku Sportowym „DOBRA KONDYCJA NA BANK- JESIENNE BIEGI NAD PILICĄ”, powinny 

uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa w ww. dyscyplinach sportowych. 

 

XIV.SPRAWY FINANSOWE 

 Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. 

 Start w zawodach bezpłatny. 
 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 Organizator zawodów nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w 

trakcie zawodów, nie pokrywa związanych z nimi kosztów leczenia. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego 

trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne 

na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie 



 

Biegu wymaga odrębnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika. 

 Organizator zapewnia pierwsza pomoc medyczną w czasie zawodów w postaci karetki z personelem 

medycznym. 

 Za rzeczy materialne pozostawione na terenie kompleksu sportowego organizator nie odpowiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał. 1 

 
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych: 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-

nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  

danych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Warce przedstawia następujące informacje: 

 

Administrator danych Bank Spółdzielczy w Warce, 05-660 Warka , ul. Warszawska 5 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: 

warka@bswarka.sgb.pl, telefonicznie: 48 667 23 11 lub pisemnie na adres: 05-660 

Warka , ul. Warszawska 5. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontakto-

wać poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bswarka.pl lub pisemnie (na adres sie-

dziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwią-

zanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna przetwarzania  

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w związku z udziałem w zawodach spor-

towych organizowanych w ramach Pikniku Rodzinnego „Dobra kondycja na bank”, w tym 

promowania działań związanych z realizacją zawodów 'Dobra Kondycja na bank' polega-

jących na rozpowszechnianiu zdjęć oraz materiałów filmowych z przebiegu tego pro-

gramu na stronach internetowych, materiałach promocyjnych i innym materiałach zwią-

zanych z zawodami. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmuje również 

publikację listy wyników, obejmującej: imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły. 

Podstawą prawna jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a Rozporządze-

nia). 

 

 

Okres przez który 

dane będą przecho-

wywane  

Dane osobowe, w tym wizerunek będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pa-

nią/Pana zgody, 

 

Odbiorcy danych Dostęp do danych osobowych będzie miał wyłącznie Administrator. 

Profilowanie oraz zau-

tomatyzowane podej-

mowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z 

Rozporządzenia. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, 

ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana da-

nych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie 

danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach organizowanych przez 

Bank. 
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