
Konkurs 

„Strefa kibicowania” 
podczas „V Lisewskiego Biegu Jaszczurczego” 

Regulamin 

1. Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny „V Lisewskiego Biegu Jaszczurczego”. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być zorganizowane grupy. Za grupę Organizator uważa co 

najmniej 8 osób. 

3. Celem Konkursu jest: 

a) wsparcie uczestników „V Lisewskiego Biegu Jaszczurczego” poprzez pozytywny doping, 

b) wyłonienie grup osób, które zdaniem Jury wyróżnią się w jakości kibicowania. 

 

4. Kryteria Konkursu: 

a) forma dopingu – dowolna, ale taka która nie zagraża uczestnikom biegu, ani osobom postronnym 

(hasła, okrzyki, śpiewy, tańce, muzyka itp.), 

b) ogólny wygląd (strój, makijaż, rekwizyty, transparenty, instrumenty muzyczne itp.), 

 

5. Organizator wyklucza jakąkolwiek formę kibicowania naruszającą dobra osobiste zawodników  

i osób postronnych. 

6. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie składają osobiście deklarację do wzięcia w nim 

udziału u Pana Michała Lewandowskiego, pokój nr 2 w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. 

Chełmińska 2, 86-230 Lisewo (tel. 730 729 010) do dnia 24 maja 2019 r. 

7. Zgłoszenia (zgodnie z załącznikiem do regulaminu) dokonuje wyznaczony przez grupę lider. 

Wraz ze zgłoszeniem lider przekazuje listę z imionami i nazwiskami osób wchodzących w skład 

grupy oraz nazwą grupy. 

8. Po dokonaniu zgłoszenia lider grupy otrzymuje numer Kibica, który grupa ma obowiązek 

umieścić w widocznym miejscu w czasie kibicowania na trasie biegu. 

9. W dniu 25 maja 2019 r. odbędzie się losowanie miejsc „stref kibicowania”,  

wyznaczonych przez organizatorów na trasie biegu. Do dnia 30 maja 2019 r. liderzy grup zostaną 

poinformowani o miejscu na trasie biegu, w którym grupa powinna znajdować się 

w trakcie jego trwania. 

10. Grupa powinna się znajdować i kibicować w wyznaczonej strefie kibicowania w dniu biegu  

(01 czerwca 2019 r.) – od godz. 16.00 do momentu przejazdu rowerzysty z napisem „koniec 

biegu”. 

11. Oceny kibicowania dokona powołane przez Organizatora Jury – członkami Jury będą osoby 

uczestniczące w biegu. 

12. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną po zakończeniu biegu. 

13. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

14. Dla najlepszych grup przewidziane są nagrody. 

15. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Organizator 

informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe osób uczestniczących w konkursie pn. „Strefa 

kibicowania” podczas „V Lisewskiego Biegu Jaszczurczego”. 

16. Dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę biegową i wydarzenia jej 

towarzyszące (prasa, Internet, materiały graficzne). Jednocześnie Organizator informuje, że 

podanie ww. danych jest dobrowolne, a każdy uczestnik może w dowolnym momencie zmienić 

swoje dane oraz zakres ich udostępnienia. Każdy uczestnik wyraża zgodę (zgoda opiekuna 

prawnego) na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów konkursu poprzez 



podpisanie formularza zgłoszeniowego. Na formularzu znajduje się oświadczenie o treści jak 

poniżej. 

 

Na podstawie art. 6 lit. A. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Komitet organizacyjny V Lisewskiego Biegu Jaszczurczego w celu 

udziału w konkursie „Strefa kibicowania” w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek. Dane te będą 

wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę biegową i wydarzenia jej towarzyszące 

(prasa, Internet, materiały graficzne). 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest u organizatora. 

Organizatorzy 

V Lisewskiego Biegu Jaszczurczego 


