
REGULAMIN 4. BIEGU „ŚLADAMI ŻUBRA”  

EDYCJA WIRTUALNA 
 

I. ORGANIZATOR: 

 

1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Sportowe „Aktywna Pszczyna” ul. Kukułek 52,  

43-215 Studzienice. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE: 

 

1. Wydarzenie odbywa się w wersji wirtualnej, w terminie 1 do 15 marca 2021r.  

III. TRASA 

 

1. Trasa zostaje wybrana przez każdego uczestnika Biegu, we własnym zakresie. 

2. Trasa musi liczyć min. 6 lub 12 kilometrów, w zależności od wybranego dystansu rywalizacji. 

3. Dystanse wybrane przy rejestracji na 4. Bieg Śladami Żubra w wersji tradycyjnej, nie będą brane 
pod uwagę przy klasyfikacjach wersji wirtualnych. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w wirtualnej edycji 4. Biegu Śladami Żubra, jest przesłanie zdjęcia 

aktywności za pośrednictwem strony www.biegzubra.pl/virtual oraz wypełnienie formularza 

rejestracyjnego. 

2. Uczestnicy, którzy nie zarejestrują się do edycji wirtualnej biegu, zostaną automatycznie 

umieszczeni na liście startowej najbliższej edycji Biegu „Śladami Żubra”. 

3. Zapis do edycji wirtualnej, jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

4. Warunkiem otrzymania medalu w formie korespondencyjnej, jest prawidłowe wypełnienie 

formularza, zawierającego dane adresowe na stronie www.biegzubra.pl/virtual  

5. W edycji wirtualnej, mogą wziąć udział TYLKO zawodnicy znajdujący się na liście startowej 

tradycyjnego biegu, posiadający status OPŁACONY: https://zapisy.timing4u.pl/4-bieg-sladami-

zubra-c5223 

6. Organizator dopuszcza przepisywanie pakietów startowych przez zawodników, do dn. 7 marca 

2021r, 

7. Organizator nie prowadzi dodatkowych zapisów na edycję wirtualną biegu. 

V. KLASYFIKACJA 

1. Organizator będzie prowadził klasyfikację zawodów, na podstawie przesłanych wyników: 

BIEG 6 km: 

a. BIEG 6 km – mężczyźni – 1-3 

b. BIEG 6km – kobiety – 1-3 

c. NW 6km – mężczyźni – 1-3  

d. NW 6km – kobiety – 1-3 
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BIEG 12 km: 

a. BIEG 12 km – mężczyźni – 1-3 

b. BIEG 12km – kobiety – 1-3  

c. NW 12km – mężczyźni – 1-3  

d. NW 12km – kobiety – 1-3 

VI. NAGRODY 

 

1. Dla najlepszych zawodników 4. Biegu „Śladami Żubra” w wersji wirtualnej, Organizator 
przewiduje nagrody rzeczowe. 

VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

 

1. Każdy uczestnik Biegu, otrzyma medal pamiątkowy, który zostanie wysłany przez 

Organizatora Pocztą Polską, na adres podany w formularzy rejestracyjnym na stronie 

www.biegzubra.pl/virtual 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych w formularzu, 

oraz za nieodebrane przesyłki przez uczestników. 

3. Istnieje możliwość odbioru medalu osobiście, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. 

VIII. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu wirtualnym, organizowanym przez Stowarzyszenie 

Sportowe „Aktywna Pszczyna” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach 

związanych z udziałem w ww. wydarzeniem oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, 

jak również w celach promocyjnych w tym dokumentujących bieg. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

2. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki ewentualne zdjęcia i filmy z wydarzenia 

mogą zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych, jak również w innych 

mediach. 

3. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe „Aktywna 

Pszczyna”, ul. Kukułek 52, 43-215 w Studzienicach 

4. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi 

przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w Biegu przysługuje prawo do złożenia 

skargi do organu nadzorczego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu żądania usunięcia lub przeniesienia. 

6. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: dzialaj@aktywna-pszczyna.pl  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

7. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 

poinformować przed rozpoczęciem imprezy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników uczestników Biegu. 
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