
Regulamin 

Sobotnie Treningi Biegowe 

 

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem Sobotnich Treningów Biegowych, zwanych dalej „STB” jest Ośrodek Promocji Kultury i 

sportu Gminy Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel. 338536550, e-mail: opkis@brenna.org.pl 

 

2. SPONSORZY 

Cykl STB dofinansowany jest środkami pochodzącymi od sponsorów: 

- Manufaktura Smaku – 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 99 

 

3. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Sobotnie Treningi Biegowe to cykl spotkań skierowanych do wszystkich zainteresowanych bieganiem, 

bez względu na poziom zaawansowania. Odpowiedni dla osób, które aktywnie biegają bądź planują 

rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Treningi w grupie będą się odbywać pod okiem 

wykwalifikowanych trenerów. 

 

4. TERMINY I MIEJSCA ZBIÓREK 

STB będą się odbywać w każdą sobotę w okresie maj-październik 2022 r. naprzemiennie Brenna/Górki 

Wielkie. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 7 maja 2022 r. w Brennej. 

Początek o godz. 9:00. Czas trwania treningu ok. 90 minut. 

 

BRENNA (ZBIÓRKA PRZED SCENĄ AMFITEATRU) - GODZ. 9:00: 

- 7.05, 21.05, 4.06, 18.06, 2.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 8.10, 22.10 

 

GÓRKI WIELKIE (ZBIÓRKA K/ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ POD BRANDYSEM) - GODZ. 9:00: 

- 14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 9.07, 23.07, 6.08, 20.08, 3.09, 17.09, 1.10, 15.10, 29.10 

  

5. OPŁATY 

Udział w Sobotnich Treningach Biegowych jest bezpłatny. 

 

6. ZASADY UCZESTNICTWA 

W STB mogą brać udział wszystkie chętne osoby, które ukończyły 15 lat oraz ich stan zdrowia pozwala 

na uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach (wysiłek fizyczny), co mogą poświadczyć zaświadczeniem 

lekarskim bądź złożeniem podpisu pod oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora. 

Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego nie zwalnia uczestnika z podpisania w/w oświadczenia, które 

zawiera inne niezbędne dla Organizatora informacje dotyczące udziału w STB. 

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w STB. Oświadczenie w imieniu 

osób poniżej 18 r.ż. podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

Oświadczenia będą dostępne u Organizatora przed rozpoczęciem zajęć bądź do pobrania ze strony 

www.brenna.org.pl 

 

7. ŚWIADCZENIA 

W ramach cyklu STB przewidziano 26 spotkań treningowych. Na zajęciach będzie sprawdzana 

mailto:opkis@brenna.org.pl
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frekwencja danego uczestnika. Udział w 12 zajęciach będzie uprawniał uczestnika do otrzymania 

koszulki treningowej cyklu STB. 

 

8. PROWADZĄCY 

Treningi w ramach STB będą prowadzić wykwalifikowani trenerzy, posiadający odpowiednie 

kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie biegowe.  

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że: 
 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna (zwany dalej OPKiS) z siedzibą w Brennej, 43-438, przy ul. Wyzwolenia 77; 
 
b) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować 
za pomocą e-mail: iod@brenna.org.pl lub na adres administratora;  
 
c) dane osobowe uczestników STB zawarte w Oświadczeniu będą przetwarzane w celach organizacji, 
przeprowadzenia cyklu STB, później będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 
d) przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację wizerunku 
uczestnika stronie internetowej www.brenna.org.pl, profilach społecznościowych Biegu o Breńskie 
Kierpce oraz Gminy Brenna, w miesięczniku Wieści znad Brennicy redagowanym przez Organizatora; 
 
e) w trakcie trwania treningów dopuszcza się możliwość rejestracji w postaci wizualnej, audio  
oraz audiowizualnej (fotografie, nagrania audio, nagrania video) przez Organizatora w celu uwiecznienia 
przedsięwzięcia oraz promocji wydarzenia i imprez Organizatora na www.brenskiekierpce.pl, 
www.brenna.org.pl, www.biegigorskie.pl, profilach społecznościowych Biegu o Breńskie Kierpce oraz 
Gminy Brenna (Facebook, YouTube, Instagram), w miesięczniku Wieści nad Brennicy; 
 
f) dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit a RODO, Ustawa  
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2017 poz. 1219)  
oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art. 172);  
 
g) podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do udziału w biegu, 
 
h) Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania; 
 

i) poprzez akceptację regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo 

wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody  

na przetwarzanie danych osobowych. Jest świadomy, że posiada prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego; 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

-  nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów przez uczestnika grozi brakiem możliwości udziału w STB, 

 



- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie STB, łącznie z odwołaniem 

któregokolwiek treningu bez podania przyczyny. W przypadku zmian  informacje o nich pojawią się na 

stronie internetowej brenna.org.pl, profilu na Facebooku, ogłoszone w osobnym komunikacie, 

 

- każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu, podpisując 

oświadczenie, miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora, 

 

- uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w treningu, nie są mu znane żadne powody  

o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zajęciach oraz że uczestniczy na własną 

odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w treningach wiąże się z wysiłkiem fizycznym  

i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 

śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto oświadcza, iż ma świadomość, że 

udział w treningach może się wiązać z innymi, niemożliwymi w tej chwili do przewidzenia, czynnikami 

ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył, ocenił 

zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w treningu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na 

własną odpowiedzialność.  

 

-  Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas treningu, 

 

- jeżeli uczestnik wycofa się z treningu, powinien jak najszybciej powiadomić o tym 

Organizatora/prowadzącego trening. Osoby, które nie zgłoszą rezygnacji, mogą zostać obciążone 

kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej, 

 

- uczestnicy treningów ubezpieczają się we własnym zakresie – Organizator nie zapewnia 

ubezpieczenia NNW, 

 

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów - Prawo o ruchu drogowym  

oraz stosowania się do poleceń prowadzącego trening, poruszania się po drogach jak normalny 

uczestnik ruchu drogowego, lewą stroną drogi (poboczem po lewej stronie drogi, w miejscach, gdzie 

jest to możliwe) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie stwarzając zagrożenia 

dla innych uczestników ruchu drogowego, 

 

- obowiązuje całkowity zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę 

przyrodzie, 

 

- w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator, 

 

- ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego Regulaminu zawodów należy do Organizatora, 

 

- jeżeli którekolwiek z postanowień RZ zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne  

lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) 

zachowują ważność, 

 

 

11. KONTAKT 

Krzysztof Gawlas – koordynator cyklu STB 

tel. 793 11 88 77 



e-mail: k.gawlas@brenna.org.pl 

 

 

 
 

 

SPONSORZY CYKLU STB 
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