
 

 

 

Załącznik nr 1 
do wniosku o wydanie zezwolenia  
na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 

 

 

Colour Run, czyli polsko-czeski „Bieg Kolorów” 

 

Regulamin 

 

1. Cel: 

a) propagowanie ruchu na świeżym powietrzy, będzie miał wymiar integracyjny oraz będzie 

niezwykłym widowiskiem kolorystycznym nawiązującym do Święta Kolorów w Indiach, 

b) popularyzację biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej, 

c) popularyzację zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej, 

d) promocja Gminy Krzanowice, 

e) wzmocnienie więzi na transgranicznej. 

 

2. Organizator: 

a) Gmina Krzanowice, 47-470 Krzanowice, ul. Morawska 5. 

 

3. Termin i miejsce: 

a) termin – start biegu 05.09.21r. (niedziela) godz. 13:00, 

b) miejsce startu: Krzanowice, obok Pensjonatu Moravia, ul. Cegielniana 3a, 

c) nawierzchnia: asfaltowo – szutrowa, 

d) ilość zawodników: 100, 

e) dystans 10 km - 1 pętla oraz dodatkowy pomiar kontrolny. Organizator zastrzega 

sobie prawo do skrócenia trasy. 

4. Trasa: 

a) bieg odbywać się będzie na jednej pętli oznaczonej przez organizatora z jednym 

dodatkowym pomiarem kontrolnym. Trasa prowadzić będzie drogami utwardzonymi  

i nieutwardzonymi, oraz terenami położonymi wśród łąk i pól, 

b) całość trasy będzie wyraźnie oznaczona. 

 

5. Program zawodów: 

a) biuro zawodów czynne: 11.30-12.30  

b) bieg na dystansie 10 km, limit czasowy 2 godz., 

c) ilość zawodników- 100 osób 



 

 

 

6. Kategorie: 

a)  wiekowe: 

i. M 18-49 lat,  

ii. K 18-49 lat, 

iii. M 50 lat i więcej, 

iv. K 50 lat i więcej, 

b) specjalna dla osób zameldowanych na terenie Gminy Krzanowice: 

i. M 18-49 lat,  

ii. K 18-49 lat, 

iii. M 50 lat i więcej, 

iv. K 50 lat i więcej, 

7. Nagrody 

a) Każdy biegacz otrzyma: koszulkę, czapkę z daszkiem, pamiątkowy medal oraz 

nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, 

b) Każdy uczestnik biegu otrzyma w pakiecie startowym: numer startowy wraz 

z agrafkami i chip rejestrującym, 

c) Po dekoracji oraz po otrzymaniu pakietu rzeczowego zawodnik ma obowiązek 

złożenia podpisu na liście nagród w biurze organizatora oraz wypełnienia stosownego 

oświadczenia. 

 

8. Zgłoszenia: 

a) zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie: www.zmierzymyczas.pl do dnia  

22.08.2021 r. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych poprzez formularz 

elektroniczny będzie mniejsza niż 100 osób , możliwe będą zapisy w dniu biegu, czyli 

05 września 2021 r., w biurze zawodów, 

b) za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zgłoszenie się na 

starcie w dniu biegu, 

c) weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie numerów 

startowych odbywać się będzie w biurze zawodów 05 września 2021 r. w godz. 

11.30-2.30 w biurze zawodów - Rynek Krzanowice. 

 

9. Warunki i Zasady uczestnictwa:  

a) Organizator wprowadza limit uczestników: 10 km - 100 osób, 

b) Organizator nie przewiduje startu uczestników na wózkach inwalidzkich za względu 

na nawierzchnię trasy,  

http://www.zmierzymyczas.pl/


 

 

c) Uczestnikiem „Biegu Kolorów” mogą zostać osoby, które 05 września 2021r. 

ukończyły 18 lat, 

d) warunkiem udziału w biegu jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem 

o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęcia pełnego ryzyka i konsekwencji 

udziału na własną odpowiedzialność, 

e) podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznacznie 

z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, jak i wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych 

imprezy,  

f) każdy z zawodników musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Zawodnik musi 

posiadać w trakcie zawodów dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, 

legitymacja studencka lub szkolna) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa, 

g) wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulamin zawodów, 

h) Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony (skracanie trasy) 

zostaną zdyskwalifikowani, 

i) podczas zawodów Zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu 

na wysokości klatki piersiowej, 

j) Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi 

związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się 

z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także 

szkód i strat o charakterze majątkowym, 

k) każdy Zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest 

do jego przestrzegania, 

l) uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej 

trasie biegu, 

m) Zawodnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom służby porządkowej, 

n) bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym, 

o) pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i numerów 

jednorazowych, 

p) każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest 

umieszczony na liście startowej, 

q) Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15.00 są zobowiązani do przerwania 

biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to 

odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego 

oraz Kodeksu Cywilnego, 



 

 

r) odbiór pakietu startowego jest możliwy tylko w Biurze Biegu. Podstawą odbioru 

pakietu startowego wraz z numerem startowym i chipem rejestrującym jest okazanie 

przez Uczestnika biegu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 

s) w przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu 

zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu, 

t) w przypadku wycofania się z biegu zawodnik zobowiązany jest poinformować o tym 

zdarzeniu Organizatora biegu drogą telefoniczną na nr wskazany na mapie trasy. 

 

10. Postanowienia końcowe. 

a) Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu, 

b) Organizator ubezpiecza uczestników biegu,  

c) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biegu biorą udział 

na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń 

losowych,  

d) Organizator zapewnia: szatnie, toalety, depozyt, baton energetyczny, napój izotoniczny, woda 

mineralna i posiłek lekkostrawny – energetyczny, napoje na trasie, opiekę medyczną, 

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zgubione, uszkodzone czy 

zniszczone, 

f) zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora, 

g) ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników na wózkach 

oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami, 

h) zabrania się startu zawodników będących pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

i) przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację, 

j) komunikat z wynikami końcowymi zawodników dostępny będzie na stronach internetowych  

www.krzanowice.pl oraz www.zmierzymyczas.pl  

k) Organizator Biegu może wykluczyć osoby nie przestrzegające regulaminu i ładu sportowego, 

l) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, 

m) Podczas biegu wszyscy Zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej 

części koszulek startowych, 

n) zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacji jest zabroniona 

pod karą dyskwalifikacji, 

o) wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz 

fotograficznego podczas imprezy posiadają osoby/firmy posiadającą akredytację wydaną 

przez Organizatora w dniu zawodów, 

p) wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, 

którzy otrzymali od Organizatora akredytację, 

http://www.krzanowice.pl/
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q) w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy, 

r) klasyfikacja - dla wszystkich kategorii zawodników wg uzyskanego na mecie czasu 

rzeczywistego tzw. czasu brutto, 

s) pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie za pomocą chipów, 

t) ze względów bezpieczeństwa organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu, 

przerwania lub odwołania biegu w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków 

atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, 

u) w sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator, 

v) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego 

wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających 

Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach 

elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony 

internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie 

jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami 

opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie 

wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji rajdu 

oraz innych wydarzeń organizowanych przez Gminę Krzanowice. 

 

11. Wszelkich informacji na temat biegu udziela: 

Danuta Adamczyk, tel.: 32 410 82 02, 606 511 679, mail: promocja@krzanowice.pl, 

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Krzanowicach. 
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Oświadczenie zawodnika biorącego udział w Colour Run,  

czyli polsko-czeski „Bieg Kolorów” w Krzanowicach 

 

 

Ja ………………………………………………………………………………………………………………. 

ur. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

zgłaszam swoje uczestnictwo w Colour Run, czyli polsko-czeskim „Biegu Kolorów” w Krzanowicach 

w dniu 05.09.21r. 

 

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tej imprezie sportowej i nie są mi 

znane jakiekolwiek przeciwskazania.  

 

Akceptuję, że: 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia losowe, 

dotyczące życia i zdrowia uczestników podczas biegu, 

 nie będę dochodzić roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku  lub 

szkody i zdarzenia losowego związanych z biegiem, 

 będę przestrzegać regulaminu biegu. 

 

 

………………………………………………… 

               data, czytelny podpis 

  



 

 

Informacje o ochronie danych osobowych 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Krzanowicach, ul. Morawska 5,  

47-470 Krzanowice, adres e-mail: um@krzanowice.pl (dalej jako „ADO”). 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się 

skontaktować pod adresem 47-470 Krzanowice, ul. Morawska 5, adres mailowym: 

iod@krzanowice.pl 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr telefonu, stanu zdrowia, 

zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą 

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji „Biegu Kolorów”- Colour 

Run na podstawie: dla danych zwykłych z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych 

kategorii z art. 9 ust. 2 pkt a – j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym 

przez ADO jest obowiązek wynikający z przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy 

i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Gminy Krzanowice przez 

organizatorów, współorganizatorów i sponsorów. 

5. Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miejski w Krzanowicach, personel obsługujący 

„Biegu Kolorów” - Colour Run oraz firmę ZmierzymyCzas.pl 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, od 12 września 2026 r. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania 

poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia 

danych. 

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest 

Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są 

do celów innych niż wskazane. 

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

mailto:imprezy@mosir.rybnik.pl
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10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność 

zakwalifikowania uczestnika do udziału w „Biegu Kolorów” - Colour Run. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 


