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 Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców gminy oraz wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w imprezie rekreacyjno -sportowej pod hasłem 

„Transplantacja – jesteśmy na TAK” 
 

REGULAMIN imprezy rekreacyjno-sportowej 
„Transplantacja – jesteśmy na TAK” 

 
I. Cel imprezy: 

• Promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie 
za sobą ta forma leczenia 
• Popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku  
• Integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej  
• Propagowanie zdrowego stylu życia  

 
II. Organizatorzy i współorganizatorzy: 

• I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie 
• Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna 
• Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury 

 
III. Biuro zawodów: 

Biuro zawodów: Leśna Polana w Dąbczu. 
Czynne będzie w dniu zawodów od godziny 8:30 do 09:45 

 
IV. Termin i miejsce: 

20 maja 2023 r. godzina 10:00, START i META przy „Leśnej Polanie” 
w Dąbczu. 

 
V. Dystans: 

Bieg odbędzie się na dystansie ok 6,5 km, natomiast marsz z kijkami (nordic walking) 
na dystansie ok 5,5 km. 

 
VI. Trasa:  

Trasy w 100% przebiegają drogami i duktami leśnymi. Trasy nie posiadają atestu. 
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb porządkowych 
w zakresie bezpieczeństwa i w sprawach organizacyjnych. 

 
VII. Zgłoszenia uczestników: 

• Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie internetowej http://zapisy.tritime.pl/ 

• do dnia 18 maja 2023 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe 
w Biurze Zawodów w dniu 20 maja 2023 r., na Leśnej Polanie, w godz. 8:30 – 
9:45. 

• Podczas odbioru numerów zawodnicy są zobowiązani posiadać dokument ze 
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych i złożenia podpisu. 

• Limit zgłoszeń wynosi 350 osób. 
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VIII. Zasady i warunki uczestnictwa: 
• Do startów dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz 

podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność. 
Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców. 

• Brak opłat startowych 
• Wykonywany pomiar czasu będzie miał charakter wyłącznie informacyjny. 

Zainteresowane osoby będą mogły poznać swoje wyniki na stronie internetowej 
www.tritime.pl. 
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przemieszczanie się po 
zatwierdzonych trasach. 

• Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 
wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku 
w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych. 

• Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych 
środków odurzających. 

• Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

• Zabrania się przekazywania swojego numeru startowego innej osobie. 
• Wyniki będą opublikowane na stronie www.tritime.pl, 

 
IX. Program zawodów: 
 

20 maja 2023 r. (sobota) 
08:30 - 09:45 - rejestracja i weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów 
startowych,  
10:00 Uroczyste otwarcie imprezy rekreacyjno – sportowej „Transplantacja – 
jesteśmy na TAK”  
10:15 - start biegu i marszu z kijkami 
Około godz. 12:00 – planowane zakończenie imprezy. 

 
X. Komisja sędziowska 
• Nadzór nad zawodami i ustalanie kolejnych miejsc prowadzi Komisja Sędziowska  
• W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 
XI. Świadczenia: 
• Trasę zabezpieczać będzie Ochotnicza Straż Pożarna 
• Organizatorzy zapewniają doraźną opiekę medyczną 
• Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów są ostateczne 

i nieodwołalne. 
• Na terenie Leśnej Polany ustawiony będzie jeden punkt nawadniający. 
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie Imprezy rekreacyjno – 

sportowej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”. 
 

XII. Sprawy organizacyjne: 
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
• Każdego uczestnika obowiązuje strój sportowy odpowiedni dla dyscypliny, 

w której startuje. 

http://www.tritime.pl/
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• Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których 
zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem 
imprezy. 

• W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras imprezy uczestnik jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania obsługi tras, a następnie Organizatorowi. Wymóg 
ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa. 

• Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Podpisanie oświadczenia w dniu 
zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Imprezy rekreacyjno – 
sportowej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”. 

• Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 
ryzyko. Wszyscy uczestnicy lub w przypadku uczestników niepełnoletnich ich 
opiekunowie, przyjmują do wiadomości, że udział w Imprezie rekreacyjno – 
sportowej „Transplantacja – jesteśmy na TAK” wiąże się z wysiłkiem fizycznym 
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia 
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). 

• Każdy uczestnik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia 
pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne 
do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku. 

• Każdy z uczestników ma obowiązek ubezpieczyć się od NNW na czas trwania 
imprezy we własnym zakresie. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wywiadu z każdym 
z uczestników, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, 
wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-
telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne Organizatora. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz 
przetwarzania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań 
dźwiękowych przedstawiających uczestników Imprezy rekreacyjno – sportowej 
„Transplantacja – jesteśmy na TAK”. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane 
przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach, w katalogach oraz mediach, 
na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby 
promocyjno – reklamowe prowadzone przez Organizatora. 

• Na teren zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych 
substancji, niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, materiałów 
pirotechnicznych, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków 
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich 
środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów. W wypadku 
stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie 
możliwość niedopuszczenia go do udziału w imprezie lub wykluczenia go w jej 
trakcie. 

• Krótko przed startem, podczas rozpoczęcia Imprezy rekreacyjno – sportowej 
„Transplantacja – jesteśmy na TAK”  Organizator ma prawo poinformować 
uczestników o zmianach wybranych punktów regulaminu lub sposobu rozgrywania 
zawodów. Brak znajomości ewentualnie wprowadzonych zmian nie może być 
podstawą do wnoszenia protestów. 

• Odbiór pakietów startowych możliwy będzie tylko osobiście w Biurze w godzinach 
zgodnych z harmonogramem. 

• Nie odebranie pakietu startowego w wyznaczonych godzinach wydawania pakietów 
oznacza rezygnację ze startu i brak możliwości otrzymania zawartości pakietu. 

• Odbiór ewentualnych upominków może nastąpić wyłącznie podczas kończącej 
zawody ceremonii. 
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• Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów, przełożenie ich na inny 
termin lub zmianę formuły zawodów bez podawania przyczyn. 

• W sprawach spornych lub nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany sytuacji związanej z pandemią 
Sars-CoV-2 lub zmianą przepisów prawnych w tym zakresie. Uczestnicy, którzy 
dokonali rejestracji, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach 
w regulaminie. 
 

XIII. Postanowienia końcowe: 
• sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu i marszu, którzy ukończą jedną 

z konkurencji, 
• trzech pierwszych uczestników oraz trzy pierwsze uczestniczki w konkurencjach 

biegu i nordic walking otrzymają drobne upominki, 
• wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg lub marsz z kijkami otrzymają pamiątkowe 

medale, 
• organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów, 
• uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność, 

w związku z czym wskazane jest zawarcie ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków na własny koszt, 

• osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach po dostarczeniu podpisanej deklaracji 
przez rodzica lub opiekuna prawnego, 

• organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,  
• komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach www.rok.rydzyna.pl 

oraz https://www.facebook.com/kampaniaILO/ 
 

 
XIV. Wytyczne Sanitarne 

• Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, 
wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy 
państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków 
ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach. 

 
XV. Ochrona danych osobowych: 

• Administratorem danych osobowych jest Organizator; 
• Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów, 

wyłonienia najlepszych uczestników i dekoracji oraz w celach marketingowych; 
• Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), 
ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 
1000 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie 
z Regulaminem; 

• Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 w związku z udziałem w Imprezie 
rekreacyjno – sportowej „Transplantacja – jesteśmy na TAK” obejmuje także 
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której 

http://www.rok.rydzyna.pl/
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zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie 
materiał z imprezy; 

• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 
udział w Imprezie rekreacyjno – sportowej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”. 
Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego 
formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie 
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby administracyjne i analityczne, 
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p.1–88, 
RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem 
Imprezy rekreacyjno – sportowej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”. Uczestnikowi 
przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić 
w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 

• Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora 
i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny 
i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących 
przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Imprezy rekreacyjno – sportowej 
„Transplantacja – jesteśmy na TAK”. 
Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza 
zgłoszeniowego partnerom oraz sponsorom wydarzenia. 


