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Regulamin Wiślackiego Biegu za Smokiem Junior 
 

§ 1 Organizator 

Organizatorem Wiślackiego Biegu za Smokiem Junior (zwanego dalej: „Biegiem”) jest Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. 

(zwana dalej „Organizatorem”). 

 

Dane teleadresowe Organizatora:  

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków Spółka Akcyjna 

ul. Reymonta 20 

30-059 Kraków 

NIP 677 102 21 49 

 

§ 2 Termin i miejsce 

1. Bieg odbędzie się 9 października 2021 r. (sobota) w Krakowie  

2. Start uczestników zlokalizowany będzie na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta 20 w Krakowie 

(zwanym dalej: „Stadionem”). 

3. Meta zlokalizowana będzie na terenie Stadionu 

4. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie mety i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych. Dokładna lokalizacja 

punktu medycznego zostanie podana przez Organizatora w późniejszym terminie.  

5. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu i będzie czynne w dniach:  

08.10.2021 r. w godzinach 12:00-20:00, 

09.10.2021 r. w godzinach 08:00-10:00.  

 

§ 3 Trasa i godzina startu 

1. Długość trasy i godzina startu: 

a. 177 m (pół długości boiska na Stadionie) dla kategorii wiekowej 3-5 lat (2016 – 2019). Pierwszy start około godziny 9:00.  

b. 354 m (cała długość boiska na Stadionie) dla kategorii wiekowej 6-8 lat (2013 – 2015). Pierwszy start około godziny 09:40 

c. 708 m (dwie długości boiska na Stadionie) dla kategorii wiekowej 9-12 lat (2009 – 2012). Pierwszy start około godziny 10:15  

2. Podane godziny są jedynie orientacyjnymi godzinami startu.  

3. Uczestnicy będą startować w grupach. W przypadku większej ilości chętnych, przeprowadzone zostaną kolejne starty tej samej 

kategorii wiekowej.  

4. Trasy wyznaczone zostaną taśmą na terenie trawiastym Stadionu (na pasie rozgrzewkowym przy murawie).  

5. W czasie Biegu nie będzie mierzony czas ani tworzone klasyfikacje. 

 

§ 4 Warunki uczestnictwa 

1. Organizator ustanawia górny limit wszystkich startujących: 300 uczestników dla wszystkich kategorii łącznie – decyduje 

kolejność zgłoszeń przy uwzględnieniu następującego podziału:  

a. dla kategorii wiekowej 3-5 lat (2016 – 2019). - maksymalnie 100 dzieci;  

b. dla kategorii wiekowej 6-8 lat (2013 – 2015) - maksymalnie 100 dzieci;  

c. dla kategorii wiekowej 9-12 lat (2009 – 2012). - maksymalnie 100 dzieci.  

2. Limit uczestników, o którym mowa w ust. powyżej może ulec zmianie w przypadku zmiany wytycznych i regulacji dotyczących 

organizacji imprez w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Organizator poinformuje o wyczerpaniu limitu miejsc w danej kategorii wiekowej na stronie internetowej imprezy.  

4. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową. 

5. Warunkiem startu jest zgłoszenie uczestnika przez przedstawiciela ustawowego uczestnika oraz podpisanie zgody na start, 

oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku uczestnika, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (dalej zwanego: „Regulaminem”) oraz uiszczenie opłaty 

startowej. Złożenie rzeczonego w uprzednim zdaniu oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego niezłożenie skutkuje brakiem 

możliwości uczestnictwa w Biegu. 
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6. W Biegu mogą wziąć udział dzieci, które najpóźniej w dniu Biegu ukończyły 3 lata, ale nie ukończyły 12 roku życia, co będzie 

weryfikowane przez Organizator w dniu Biegu na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka 

(legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty, odpis aktu urodzenia, książeczka zdrowia). 

7. W Biegu startować mogą uczestnicy potrafiący pokonać trasę na własnych nogach (dzieci, które potrafią już chodzić). 

8. W czasie trwania Biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb 

porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa Organizator nie dopuszcza startu 

uczestników niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.  

9. Za niedozwolone uznaje się następujące postępowanie w trakcie Biegu:  

a. start uczestnika bez numeru startowego, lub 

b. używanie na trasie Biegu jakichkolwiek pojazdów, lub 

c. udział w Biegu wraz z jakimikolwiek zwierzętami, lub 

d. udział w Biegu wraz lub w z wózku dziecięcym, z dziećmi w chustach lub w nosidełkach w wypadku kategorii „Szkraby” 

e. używanie w trakcie Biegu kijów do nordic walking, lub 

f. skracanie lub zmienianie trasy Biegu, lub 

g. udział w Biegu na wózkach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, lub 

h. udział w Biegu w słuchawkach, lub 

i. przekazanie swojego numeru startowego innej osobie, skutkujące dyskwalifikacją obu uczestników. 

10. Podczas Biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki 

startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. 

11. Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić czy otrzymany przez niego numer startowy jest taki sam jak numer na naklejce do 

depozytu. 

12. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby 

sanitarne oraz Organizatora. Szczegółowe instrukcje zostaną zamieszczone w późniejszym terminie. 

13. W Biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w ciągu 14 dni poprzedzających Bieg lub w dniu Biegu: 

a. mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak katar, kaszel; lub 

b. mają temperaturę powyżej 37,5o C; lub 

c. przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

14. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

15. W czasie trwania Biegu, na trasie mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy posiadający numer startowy. Organizator dopuszcza 

start dziecka z jednym opiekunem wyłącznie w kategorii wiekowej 3 do 5 lat. 

 

§5 Zgłoszenia i opłata startowa 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu przyjmowane są:  

a. na stronie internetowej Biegu – do 6 października 2021 r. roku – lub do dnia, w którym zostanie wyczerpany limit podany 

w par. 4 ust. 1 Regulaminu – zgłoszenia można dokonać po zarejestrowaniu konta użytkownika na stronie 

www.bieg.wisla.krakow.pl (zwaną dalej: „Stroną Biegu”), a następnie wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.  

b.  w Biurze Zawodów 8 i 9 października 2021 roku – w przypadku niewyczerpania limitu podanego w par. 4 ust. 1 

Regulaminu.  

2. Opłata startowa płatna za jednego uczestnika, dla wszystkich grup wiekowych wynosi 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć 

złotych 00/100), przez cały okres przyjmowania przez Organizatora zgłoszeń, o których mowa w powyższym punkcie. Opłata 

startowa zostanie powiększona o odpowiedni koszt koszulki wskazany na Stronie Biegu, jeśli podczas wypełniania formularza 

zgłoszeniowego zaznaczono jej kupno.  

3. Wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności PayU do dnia 6 października 2021 roku 

bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa za pośrednictwem Strony Biegu. 

4. Brak wpłaty przy zgłoszeniu skutkuje usunięciem z listy startowej. 

5. Wpłaty dokonane w inny sposób niż podany w Regulaminie, tj. przelewem na rachunek bankowy Organizatora za 

pośrednictwem Strony Biegu nie będą uznane i zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego zostały dokonane. 

6. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, poza przypadkiem gdy przyczyną zwrotu będą działania, za które 

odpowiedzialność ponosi Organizator. 

http://www.bieg.wisla.krakow.pl/
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7. Organizator nie dopuszcza możliwości przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na innego uczestnika. 

8. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję Biegu lub jakąkolwiek inną imprezę. 

9. Z opłaty startowej zwalnia się:  

a. osoby niepełnosprawne, lub 

b. osoby zaproszone przez Organizatora ze wskazaniem bezpłatności udziału, lub 

c. przewodników osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku 

d. opiekunów, o których mowa w §4 ust. 15 Regulaminu. 

10. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora.  

11. Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z uiszczeniem opłaty startowej. 

12. Zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy wypełniając formularz zgłoszeniowy, podpisując zgodę na start i oświadczenie 

zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu.  

13. Weryfikacja uczestników, podpisywanie oświadczeń, odbiór numerów i pakietów startowych będzie odbywać się w Biurze 

Zawodów.  

14. Dokonując zgłoszenia przedstawiciel ustawowy oświadcza, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze 

startem. 

15. Pakiety startowe mogą być odbierane wyłącznie przez przedstawicieli ustawowych. 

16. Po odbiór pakietów startowych przedstawiciel ustawowy zgłasza się osobiście do Biura Zawodów. Wydawanie pakietów 

odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Biuro Zawodów nie 

wydaje druków oświadczenia/upoważnienia. 

17. Szczegółowa instrukcja odbioru pakietu startowego i weryfikacji zostanie zamieszczona na Stronie Biegu w późniejszym 

terminie 

18. Przedstawiciel ustawowy uczestnika jest zobowiązany do posiadania przy sobie podpisanych, dokładnie uzupełnionych 

wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru pakietu. W przypadku braków w dokumentach, pakiet nie zostanie wydany. 

 

§6 Nagrody 

1. Każdy z  uczestników, który ukończy Bieg, otrzyma pamiątkowy medal.  

 

§7 Świadczenia Organizatora 

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników i przedstawicieli ustawowych zawodników pozostawione w strefie startu, 

mety oraz na Stadionie. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i godziny pracy szatni i pryszniców zostaną ogłoszone w późniejszym terminie na 

Stronie Biegu.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i godzin pracy depozytu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie na Stronie 

Biegu. 

4. Do depozytu będą przyjmowane rzeczy osobiste uczestników lub przedstawicieli ustawowych zapakowane do worków, 

dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji, oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem, otrzymaną 

w pakiecie startowym. 

5. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się do rąk przedstawiciela ustawowego za okazaniem numeru startowego. 

6. Zgubienie numeru startowego przez uczestnika lub przedstawicieli ustawowych zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za 

pobranie worka przez inną osobę. 

7. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników lub przedstawicieli ustawowych pozostawione poza wyznaczonym 

depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu. 

9. Rzeczy pozostawione w depozycie należy odebrać w dniu 09.10.2021 r. Godziny pracy depozytu zostaną podane w późniejszym 

terminie. 

10. W ramach pakietu startowego każdy z uczestników otrzyma: numer startowy, wodę, worek na odzież do depozytu wraz 

z naklejką na worek odpowiadającą numerowi startowemu uczestnika, słodycze oraz materiały informacyjne i promocyjne. 

11. W wypadku zakupienia limitowanej koszulki przygotowanej specjalnie na Wiślacki Bieg za Smokiem Junior (zwaną dalej 

„Koszulką”) zostanie ona dołączona do pakietu startowego. 
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12. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach. Organizator nie wysyła pakietów 

startowych przed ani po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora. 

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w późniejszym terminie. 

13. Organizator nie gwarantuje otrzymania Koszulki we wskazanym rozmiarze. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru 

wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru podczas odbioru, do momentu 

wyczerpania zapasów danego rozmiaru. W przypadku braku wybranego rozmiaru, uczestnikowi zostanie zaproponowany inny 

dostępny rozmiar. Nie ma możliwości wymiany Koszulki po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku.  

14. Podczas Biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki 

startowej.  

15. Koszulka dostępna jest jedynie wraz z zakupem pakietu zawierającego Koszulkę, niemożliwe jest nabycie jej osobno, w tym po 

dokonanym zgłoszeniu. 

16. Liczba pakietów startowych zawierających Koszulkę jest ograniczona. 

17. Szczegółowe rozmiary Koszulek dostępne są na Stronie Biegu. 

18. Organizator nie wydaje duplikatów numerów startowych, a uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za ich utratę lub 

uszkodzenie (niezależnie od formy i stopnia), która nastąpiła po ich wydaniu. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Uczestników oraz ich opiekunów prawnych Biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Regulamin.  

2. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.  

3. Organizator informuje, iż Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 491 z późn. zm.) 

wprowadzono na terytorium Rzeczypospolitej Polski stan epidemii w związku z zakażeniami SARS – CoV – 2. Powyższa sytuacja 

powoduje, iż wprowadzane są liczne obostrzenia o charakterze powszechnie obowiązującym, mające na celu ograniczenie 

transmisji wirusa. W związku z powyższym Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, w sytuacji wprowadzenia ww. 

obostrzeń i konieczności dostosowania do nich zapisów Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu lub warunków Biegu w przypadku: 

a. zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia, lub  

b. wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2, a która to 

sytuacja mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu uczestników, jak i osób uczestniczących w Biegu, lub 

c. wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitu uczestników), które 

powodowałyby, że przeprowadzenie Biegu byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione. 

5. Siłą wyższą w rozumieniu Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, 

pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych 

Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia 

wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych takie jak: powódź, huragan, 

wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo 

nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, 

powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz 

stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi 

wykonanie jego zobowiązań. Organizator oraz uczestnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

postanowień niniejszego regulaminu spowodowane siłą wyższą. 

6. Organizator zastrzega możliwość zmiany zapisów Regulaminu. 

7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, o zmianie Regulaminu Organizator powiadomi uczestników oraz ich 

przedstawicieli ustawowych za pośrednictwem Strony Biegu. 

8. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, która powoduje wyjątkowe okoliczności wymagające wprowadzenia 

szczególnych środków i rozwiązań, poszczególne zapisy Regulaminu są/będą uzależnione od aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa i wytycznych wskazanych na stronach www.gov.pl. 

9. Dane osobowe uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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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). 

10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do Regulaminu. 

11. Reklamacje w sprawach związanych z uczestnictwem oraz organizacją Biegu można składać pisemnie na adres Organizatora lub 

mailowo na adres bieg@wisla.krakow.pl najpóźniej do 7 dni po zakończeniu Biegu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy Biegu. 

13. Zgłoszenie uczestnictwa w Biegu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08. 2021 r. 

15. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Biegu.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Wiślackiego Biegu ze Smokiem Junior 

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych uczestników Biegu i ich przedstawicieli ustawowych 

 

Zgodnie z art. 13 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), dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”, informujemy, że: 

 

1. administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z Biegiem jest Towarzystwo Sportowe Wisła 

Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130748, posiadająca NIP 6771022149 oraz REGON 350908122; kapitał 

zakładowy w wysokości 81.287.300,00 PLN w pełni opłacony (dalej: „Spółka”); 

2. we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z wyznaczonym przez 

Spółkę Inspektorem Ochrony Danych w wybrany przez siebie sposób, tj. mailowo: iodo@wisla.krakow.pl, pod numerem 

telefonu: 12 630 76 00, a także korespondencyjnie lub bezpośrednio pod adresem ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków; 

3. dane osobowe uczestników Biegu oraz ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres 

niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród - przez czas trwania 

umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 

4. administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane 

osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5. podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy, tj. akceptacja 

Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, 

jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

6. przetwarzanymi danymi będą imię, nazwisko, rok urodzenia, wizerunek uczestnika oraz jego przedstawicieli ustawowych, 

jak również informacja o pokrewieństwie między uczestnikiem a przedstawicielem ustawowym. Przetwarzanie danych 

w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację powyższych danych publicznie, w tym w internecie, w celach 

związanych z organizacją i promocją Biegu, a także ogłoszeniem wyników Biegu oraz w celach historycznych i archiwalnych 

związanych z Biegiem. 

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Biegu. 

8. w sytuacjach określonych przepisami Rozporządzenia mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania ich 

przeniesienia do innego administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

9. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia; 

10. Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, Państwa danych osobowych oraz wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na 

Państwa wpływać. 

11. odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz dostawcy usług informatycznych, w szczególności 

Sportdata Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000150512); 

b. dostawcy usług technicznych, medycznych i ochrony służących organizacji Biegu prawnych oraz księgowych; 

c. podmioty umożliwiające dokonywanie zdalnych operacji płatniczych oraz operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, 

d. osoby zainteresowane Biegiem w zakresie danych udostępnionych publicznie zgodnie z ust. 6 powyżej. 

12. Wisła Kraków nie zamierza przekazywać zebranych danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym 

ani do organizacji międzynarodowych. 

13. informacje dotyczące sposobu ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Wisłę Kraków można znaleźć również 

w "Polityce prywatności" na stronie internetowej: https://wisla.krakow.pl/page?slug=regulaminy. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Wiślackiego Biegu ze Smokiem Junior 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika 

 

Kraków, dnia ___.___.2021 r. 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, _________________________, przedstawiciel ustawowy ____________________________ (dalej zwany: 

„Uczestnikiem”) numer startowy __________________________, w związku z Wiślackim Biegiem ze Smokiem Junior 

organizowanym w dniu 9 października 2021 r. niniejszym oświadczam, iż: 

1. Uczestnik startuje na moją odpowiedzialność, biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność za stan jego zdrowia podczas Biegu. 

Zrzekam się wszelkich roszczeń względem organizatora - Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. (KRS: 0000130748) 

w razie wypadku lub szkody związanej z uczestnictwem w Biegu oraz potwierdzam, iż organizator oraz osoby/podmioty z nim 

współpracujące przy organizacji Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem mnie oraz Uczestnika za szkody zdrowotne, 

rzeczowe, majątkowe powstałe przed, podczas i po Biegu w związku z Biegiem, oraz 

2. zapoznałem/am się z Regulaminem Wiślackiego Biegu za Smokiem Junior, do którego załącznik stanowi niniejsze 

oświadczenie, oraz 

3. wraz z Uczestnikiem będę przestrzegać zarządzeń organizatora oraz służb porządkowych lub zabezpieczających Bieg, oraz 

4. zgadzam się na przetwarzanie moich oraz Uczestnika danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych 

z organizacją i promocją Biegu oraz wydarzeń towarzyszących na zasadach wskazanych w Regulaminie Wiślackiego Biegu za 

Smokiem Junior, do którego załącznik stanowi niniejsze oświadczenie, oraz 

5. wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie, w tym także 

o charakterze komercyjnym, oraz publiczne rozpowszechnianie mojego oraz Uczestnika wizerunku w zakresie związanym 

z upowszechnianiem i promocją Wiślackiego Biegu ze Smokiem Junior oraz wydarzeń towarzyszących, a także działalności 

organizatora. 

 

 

______________________________ 

Podpis przedstawiciela ustawowego 

 


