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REGULAMIN biegów towarzyszących dla dzieci 

Warmia Run Challenge 2022  | WRC junior | Olsztyn, 03.07.2022r. 
  

  

1. Cel zawodów  

- popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia  

- promocja Regionu Warmii i Mazur oraz jego stolicy miasta Olsztyna jako miejsca do aktywnego  

spędzania czasu  

  

2.   Organizator  

- root:OR Paweł Rutkowski, ul. Klonowa 75, 10-687 Bartąg, NIP: 739-302-64-47 

 

3. Partnerzy   

- ARTNEO sp. z o.o. – partner techniczny 

 

Partner w zakresie realizacji zapisów i pomiaru czasu:  

- STS TIMING  (właściciel serwisu STS TIMING, odpowiedzialny za szybkie płatności internetowe) 

 

4. Termin i miejsce  

- Olsztyn, 03.07.2022r.   

- start biegu – zgodnie z harmonogramem imprezy  

- START i META – Koszary Park – ul. Kotańskiego 2-4-6 w Olsztynie  

 

5. Dane techniczne biegu  
 

W biegach mogą wziąć udział wszyscy chętni - obowiązuje przedstawienie zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o 

wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w biegu. Osoba niepełnoletnia jest zobowiązana do 

przedstawienia oświadczenia o zgodzie na udział w biegu podpisane przez rodzica lub opiekuna 

prawnego (do pobrania w biurze zawodów)  

 

Biegi WRC junior odbędą się w następujących kategoriach wiekowych i na poniżej wskazanych 

dystansach: 

  

• Dzieci do lat 7 dystans ok. 200m (dla dzieci urodzonych po 01.01.2015) 

• Dzieci  8 – 10 lat dystans ok. 300m (dla urodzonych w okresie 01.01.2012-31.12.2014) 

• Dzieci 11 – 13 lat dystans ok. 400m (dla urodzonych w okresie 01.01.2009-31.12.2011) 

• Młodzież 14 – 16 lat dystans ok. 800m (dla urodzonych w okresie 01.01.2006-31.12.2008)  
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Rejestracja zawodników na biegi towarzyszące odbywa się drogą elektroniczną do 27.06.2022 

poprzez stronę internetową  https://zapisy.sts-timing.pl/834/ 

 

Wszyscy  uczestnicy  zawodów WRC junior  otrzymają pamiątkowe medale.  

           

Udział w biegach towarzyszących WRC junior jest płatny i wynosi 15 zł.  

 

W DNIU ZAWODÓW NIE BĘDĄ PROWADZONE ZAPISY!!! 
 

- Dystanse  – 200, 300, 400 i 800m 

- nawierzchnia - polbruk/szuter  

- klasyfikacje liczone wg. czasu brutto  czyli od momentu wystrzału startera do przekroczenia linii 

mety 

- pomiar czasu wspólny dla wszystkich wg zegara ogólnego na mecie 

- szczegółowa mapa trasy dostępna będzie na stronie www.warmiarun.pl  

- trasa zabezpieczona przez służby medyczne 

  

6. Uczestnictwo  

- maksymalny wiek uczestnika ustala się na 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną 
zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział  w biegu. Wzór takiej zgody stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu i będzie dodatkowo dostępny do pobrania i podpisania w biurze zawodów 
podczas odbioru pakietu startowego. 
- warunkiem  dopuszczenia  zawodnika  do  biegu  będzie  złożenie  podpisu  pod oświadczeniem o 
starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, o świadomości stanu  zdrowia,  o  znajomości  
Regulaminu  wydarzenia  oraz  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
imprezy, a ponadto na wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo 
wizerunku Uczestnika, które znajduje się na „karcie zawodnika”.  Karta zawodnika stanowi załączniki 
do niniejszego regulaminu oraz będzie dostępna do pobrania i podpisania w biurze zawodów 
podczas odbioru pakietu startowego. 
- warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod „oświadczeniem 

uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19” który stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu imprezy. Wzór oświadczenia stanowi załączniki do niniejszego regulaminu 

oraz będzie dostępny do pobrania i podpisania w biurze zawodów podczas odbioru pakietu 

startowego. 

- oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez zawodnika lub opiekuna! 

- w biegach Warmia Run Challenge /WRC junior/ udział wziąć mogą tylko osoby zarejestrowane na 

liście startowej  

- Warmia Run Challenge /WRC junior/ jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. 

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia,  które może 

stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez 

uczestnika.  

  

7. Zgłoszenia  

1) rejestracja zawodników do biegu Warmia Run Challenge /WRC junior/ od 01.06.2022r. do 

27.06.2022r. poprzez stronę internetową: https://zapisy.sts-timing.pl/834/ 

          

https://zapisy.sts-timing.pl/834/
http://www.warmiarun.pl/
https://zapisy.sts-timing.pl/834/
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2) Wpisowe w kwocie: 

a. 15 zł  

 

3) Płatność 

 

Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności 

połączonego z formularzem zgłoszeniowym w terminie 7 dni od daty dokonania rejestracji, ale 

nie później niż do 27.06.2022.  Link do płatności pojawi się po udanej rejestracji oraz znajduje się 

w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację na imprezę. 

 

Informacje na potrzeby szybkich płatności internetowych: 

a. Podmiot prowadzący sprzedaż: 

STS-2 s.c., ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń  

b. Opis procedury reklamacyjnej: 

W razie jakichkolwiek nieprawidłowości przy wykorzystaniu systemu szybkich płatności 

internetowych Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty 

transakcji na adres email: rejestracja@sts-timing.pl 

 

c. Proces odstąpienia od umowy: 

Nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. 

 

4) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 

                         

Po 27 czerwca 2022r. nie prowadzimy rejestracji.  System elektroniczny zostanie zamknięty!  

 

 

           W DNIU STARTU NIE BĘDĄ PROWADZONE ZAPISY DO BIEGU !!! 

  

 

8. Pakiet startowy 

 

W skład pakietu startowego wchodzą:  

- numer startowy  

- chipem zwrotny, agrafki, worek na rzeczy osobiste do przechowania w depozycie,   
- możliwość startu na danym dystansie 
  

Pakiety  startowe będą do odbioru dnia 02.07.2022r.  w godzinach 14:00-20:00 oraz w dniu 

zawodów w godzinach 7:00-10:00 w biurze zawodów znajdujących się na terenie obiektu KOSZARY 

PARK (ul. Kotańskiego 2-4-8, Olsztyn) obok strefy START/META 

 

Pakiet startowe mogą być odbierane osobiście (wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego 

tożsamość)  lub przez osobę upoważnioną (po okazaniu upoważnienia wskazującego dokument 

tożsamości upoważnionego oraz okazaniu kopii dokumentu tożsamości uczestnika biegu lub jego 

opiekuna dla którego pakiet jest odbierany)  
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9. Kategorie  i Nagrody  

  

Organizator wyróżni podczas uroczystej dekoracji TOP 3 uczestników w każdej kategorii 

wiekowej oddzielnie dla kategorii chłopców i dziewczynek. 

  

   
10. Program zawodów dla biegów WRC junior: 

 

02.07.2022r.: 

14:00-20:00 odbiór pakietów dla wszystkich dystansów 

 

03.07.2022r.: 

07:00 –  otwarcie biura zawodów (Koszary Park, ul. Kotańskiego 2-4-6, Olsztyn) 

10:00 –  zakończenie wydawania pakietów dla biegów dzieci  

11:30  – 11:45 przywitanie i wspólna rozgrzewka  

12:00  –  12:05 start dzieci do lat 7 dystans ok. 200m  

12:10  –  12:15 start dzieci  8 – 10 lat dystans ok. 300m  

12:20  – 12:25  start dzieci 11 – 13 lat dystans ok. 400m  

12:30  –  12:40  start młodzieży 14 – 16 lat dystans ok. 800m  

13:15  –  13:25 dekoracja zwycięzców 

 

  

11. Uwagi końcowe  

  

 

1) Limit uczestników na wszystkie biegi dzieci do 140 osób  

  

2) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 

części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub  w całości lub jego 

modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Przebywanie na 

trasie Warmia Run Challenge bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. W 

szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz 

innych urządzeniach mechanicznych.  

  

3) Depozyty ubraniowe: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek, który zostanie  

oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym 

miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia 

przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony  z odpowiedzialności za pobranie 

worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów 

wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty 

wartościowe pozostawione  w depozycie.   

  

4) Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i 

nieodwołalne.   

 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów.   
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6) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną 

do wiadomości przed startem w dniu imprezy.  

  

7) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od 

Organizatora z zachowaniem wskazanych dystansów   

  

8) Organizator ma prawo zaprosić wybranych przez siebie zawodników do wzięcia udziału w biegach 

dzieci do dnia 30.06.2022r.  

  

9) Na mecie organizator zapewni co najmniej dostęp do wody, owoców oraz posiłek regeneracyjny.  

  

 

12. Standardy w związku ze stanem epidemii COVID-19 

 

1) Organizator zapewni standardy sanitarne aktualnie obowiązujące w dniach przeprowadzania 

imprezy. Ew. dodatkowe obostrzenia / wytyczne będą komunikowane w mediach 

społecznościowych oraz w formie mailowej wśród zarejestrowanych Uczestników. 

2) Uczestnik lub jego opiekun podczas odbioru pakietu startowego jest zobowiązany do podpisania  

„oświadczenia uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19” który stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu imprezy. Nie podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z 

nieprzystąpieniem uczestnika do rywalizacji. 

 

 
  

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.  

- Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest root:OR Paweł Rutkowski w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Klonowej 75, 10-687 Bartąg, NIP: 7393026447 (e-mail: info@personaltriathlon.pl, 

nr tel.: +48 698686086).  

- Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego 

przepływu takich danych, dalej RODO) i innym przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych.  

- Podane dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 

ust.1 pkt a. RODO) wyłącznie w celach wskazanych w zgłoszeniu, nie dłużej niż jest to konieczne do 

realizacji tych celów lub do czasu wycofania zgody. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do realizacji wskazanych celów.  

- W drodze umowy, na potrzeby rejestracji uczestników za pośrednictwem strony www.sts-timing.pl, 

root:OR Paweł Rutkowski powierzył przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi: 

STS-2 s.c., ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń,  właściciel  serwisu sts-timing.pl  

- Dane te będą również udostępniane ewentualnym partnerom i współorganizatorom zawodów 

- Dobrowolne zarejestrowanie się na stronie www. sts-timing.pl i podanie swoich danych osobowych 

jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  (art.6 ust.1 pkt a. RODO) na ich przetwarzanie w celu 

organizacji oraz przeprowadzenia zawodów Warmia Run Challenge, co  należy rozumieć jako 

zarejestrowanie danych uczestnika zawodów, przetwarzanie danych w celu ustalenia wyników, 

publikacji na listach startowych, ogłoszenia wyników, przekazania nagród, opublikowania wyników w 
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mediach i w Internecie (dotyczy następującego zakresu danych: imię, nazwisko, płeć i kategoria 

wiekowa). Dodatkowo będą przetwarzane również takie dane jak:  

▪ numer telefonu do celów kontaktowych służących przekazywaniu informacji 

dotyczących organizacji zawodów lub zmian organizacyjnych,  

▪  adres e-mail do celów kontaktowych do przekazywania informacji pocztą 
elektroniczną dotyczących organizacji zawodów lub zmian organizacyjnych.  

▪ dane te nie będą udostępnione żadnym nieuprawnionym podmiotom 

- Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom chyba że tym uprawnionym na mocy 

prawa oraz partnerom I Festiwalu Biegowego Warmia Run Challenge 

- Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, 

a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
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WARMIA RUN CHALLENGE 

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 

(za Uczestnika niepełnoletniego wypełnia opiekun prawny) 

 

...........................(miejscowość), dnia ............................... 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV-2, na podstawie 

Wytycznych dla organizatorów imprez sportowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, 

wydanych przez Ministerstwo Sportu Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: 

Ja, niżej podpisana/y: 

 

…………………………............................................................................... (imię i nazwisko) 

 

W imieniu ………………………………………………………………………………………….., którego jestem 

opiekunem prawnym. 

 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia:  

• nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;  

• nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

• w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu wystąpią u mnie objawy 
zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe 

miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora wydarzenia oraz podjąć 

niezbędne kroki wg wskazań GIS; 

• Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu zawodów w tym m.in. wzmożonego reżimu 
sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania w trackie epidemii COVID-19 

 

 

............................................................................. 

          czytelny podpis 
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Warmia Run Challenge /WRC/  
Data imprezy: 03.07.2022  

Miejsce imprezy: KOSZARY PARK, Olsztyn 

 

KARTA ZAWODNIKA 

 

OŚWIADCZENIE 
• Informuję, że znam regulamin zawodów Warmia Run Challenge /WRC/ 2022 (odpowiednio z regulaminem dla biegu 

5km, 10km, 21km lub biegu WRC junior)  i zobowiązuję się do jego przestrzegania, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie 

jego regulacje i postanowienia. 

• Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w Warmia Run Challenge /WRC/ 2022, nie istnieją żadne 

powody o charakterze zdrowotnym i medycznym wykluczające mnie z udziału w zawodach, oraz że startuję na własną 

odpowiedzialność i na własne ryzyko. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu na 

wszystkich polach eksploatacji dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez organizowanych przez podmiot 

root:OR Paweł Rutkowski, a także wyrażam zgodę na zamieszczanie tych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, 

roku urodzenia, narodowości, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na 

przesyłanie przez Administratora na mój adres mailowy informacji dotyczących imprez organizowanych przez root:OR Paweł 

Rutkowski. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji 

imprez organizowanych przez root:OR Paweł Rutkowski 

• Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo mojego wizerunku 

tzn. udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego mojego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym 

w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach, poprzez emisję w 

przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. 

 

(Podpis zawodnika) 

 

  

Numer startowy  

Nazwisko i imię  

Rok urodzenia  

Obywatelstwo  

Klub  
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Dnia, ……………………….  

  

Imię i nazwisko nieletniego: ………………………………………………………………..  

Adres: ……………………………………………………………………………….  

Data urodzenia: ………………………………………………………………..  

  

  

  

Oświadczenie o zdolności nieletniego do udziału w biegu p.n. 

„Warmia Run Challenge /WRC/ 2022” organizowanym w dniu 03.07.2022 

  

  

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic*/opiekun* nieletniego (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania 

przedstawiciela): 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

oświadczam, że jest on(a) zdolny(a) do udziału w organizowanym biegu oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do 

uczestnictwa nieletniego w biegu. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem biegu i akceptuję jego postanowienia 

wobec osoby nieletniego, którego jestem przedstawicielem ustawowym. Wyrażam zgodę na jego czynny udział w w/w. 

imprezie i ponoszę za niego pełną odpowiedzialność.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora zawodów w takim samym zakresie jak uczestników 

biegu. 

  

  

  

  

Podpis przedstawiciela: ………………………….. 


