
Regulamin 
AKTYWNI 24 – 21-22.05.2022 r.  

 
1. Cel: Promowanie, popularyzacja wśród mieszkańców jazdy na rowerze, ergometrze, biegania oraz 
zdrowego trybu życia.   

 
2. Organizatorzy:  Urząd Miejski w Świdnicy, Galeria Świdnicka, Well Fitness Galeria Świdnicka, Świdnicka 
Grupa Biegowa, CrossBox74 Świdnica.  

 
     3. Termin i miejsce:  

Start: sobota (21.5.2022) godz. 9.00 
Meta: niedziela (22.05.2022) godz. 9.00 
Miejsce: Galeria Świdnicka - scena 
 

      4.  Zabezpieczenie techniczne imprezy: 
 

1. Zawodnicy startować będą na rowerze spinningowym, bieżni mechanicznej oraz ergometrze 
wioślarskim.  

2. Organizatorzy zapewniają zgłoszonym uczestnikom: rowery stacjonarne, bieżnię, ergometr, opiekę 
medyczną, opiekę instruktorów fitness, napoje, certyfikat udziału.  

 
 

     5. Obowiązki uczestnika imprezy.  
 

1. W imprezie mogą wystartować osoby, które do 21 maja 2022 r. ukończyły 16 rok życia oraz zgłoszą 
chęć udziału w wydarzeniu poprzez formularz zgłoszeniowy.  

2. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę na udział w zawodach podpisaną przez opiekunów 
prawnych oraz posiadać aktualne badania lekarskie z poradni medycyny sportu.  

3. Udział zgłoszonych osób zostanie potwierdzony indywidualnie przez organizatorów.  
4. Uczestnik biorący czynny udział w imprezie obowiązany jest posiadać strój sportowy.  
5. Warunkiem dopuszczenie do CZYNNEGO UDZIAŁU w imprezie jest złożenie na 15 minut przed 

startem każdego zawodnika podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
udziału oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem imprezy.  

 
     6. Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 
internetowej www.sport.swidnica.pl – formularz - do dnia 16.05.2022 r.  

2. Limit zawodników ograniczony jest do wyczerpania miejsc - godzin.  
3. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 
7. Klasyfikacja: 

 
1. Podczas imprezy prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa.  

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA polega na uzyskaniu jak najlepszego wyniku na danym 
urządzaniu w swoim limicie czasowym osobno dla kobiet i mężczyzn. Limity wynoszą 15 lub 30 
minut.  
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA polega na udziale 4 osób na danym urządzeniu na odcinkach: 
ergometr - 15 minut/osoba, rower - 30 minut/osoba, bieżnia - 15 minut/osoba. Nazwę drużyny należy 
podać w formularzu zgłoszeniowym. Zwycięża drużyna z największą sumą wyników czterech 
zawodników na odpowiednim urządzeniu.  
Dla najlepszych osób i drużyn przewidywane są nagrody/upominki w zależności od pozyskanych 
partnerów.  
 

 
8. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w imprezie  jest dobrowolny. Każdy uczestnik startuje w niej na własną odpowiedzialność.  
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe  

i majątkowe, które wystąpią w trakcie imprezy. 
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody.  
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja 

organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 

http://www.sport.swidnica.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6xxS9US50BPD5A3-_zLzANQHBvEDmxH9SjfPpMkJ6-PhIWg/viewform


przestrzegania.  
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla 

potrzeb udziału w wydarzeniu zgodnie art. 6 ust 1 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 takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz 
wizerunku dla celów organizacyjnych, promocyjnych i reklamowych imprezy przez Organizatora           
i Współorganizatorów.  

 
9. Kontakt: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Radosław Werner, e-mail: 
r.werner@um.swidnica.pl.  
 
 
Klauzula Informacyjna: 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 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) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w 
Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 49. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w 
następujący sposób: 
- listownie na adres podany wyżej, 
- przez e-mail: um@um.swidnica.pl 
- telefonicznie: 74 8562827 
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.  Można się z Nim kontaktować w następujący sposób: 
- przez e-mail: iod@um.swidnica.pl 
- telefonicznie: 74 8562823 
3. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące wizerunku w celu promocji Miasta Świdnica oraz jego działań poprzez 
upublicznianie wizerunków na stronach internetowych wskazanych powyżej na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
związku z organizowanym biegiem. 
4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie żadnych konsekwencji. Zgodę można wycofać w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom 
posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcami będą również osoby, które będą odwiedzały ww. strony internetowe. 
6. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych 
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 

mailto:r.werner@um.swidnica.pl

