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Regulamin AliRun – biegnij z ks. Alim „Dziękując za Niepodległość” 

Biegi dziecięce 

 

I.  Cel 

1. Promocja osoby oraz dzieł ks. Aleksandra Fedorowicza, pierwszego proboszcza, 

budowniczego i duchowego opiekuna Parafii św. Franciszka z Asyżu. 

2. Popularyzacja i promocja sportu a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu 

na świeżym powietrzu. 

3. Budowanie postaw patriotycznych i wspólnoty wokół upamiętnienia 100-lecia odzyskania 

Niepodległości.  

4. Promocja walorów przyrodniczych i krajoznawczych Gminy Izabelin, Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego, Kampinoskiego Parku Narodowego. 

5. Zwiększanie świadomości bogactwa lokalnej historii i kultury. 

6. Aktywizacja i integracja różnych środowisk poprzez wspólne przygotowania do imprezy. 

 

II. Organizator 

1. Organizatorem wydarzenia AliRun - biegnij z ks. Alim „Dziękując za Niepodległość” zwanym 

dalej „Wydarzeniem”, jest Fundacja im. księdza Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego", 

z siedzibą w Hornówku przy ul. 3 Maja 83, 05-080 Izabelin.  

2. Kontakt do Koordynatora: E. alirun@przyjacielealego.pl; T. 510202905. Wszelkie zapytania, 

sprawy związane z Wydarzeniem należy kierować do Koordynatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, względnie telefonicznie.  

3. Oficjalną stroną internetową Wydarzenia jest www.przyjacielealego.pl/alirun/. Na stronie tej 

będą umieszczane wszelkie obowiązujące dokumenty, komunikaty oraz informacje dotyczące 

Wydarzenia.  

 

III. Termin, miejsce i trasa. 

1. Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018 r. w godzinach 12:00-14:00 w Izabelinie na 

terenie polany Jakubów Kampinoskiego Parku Narodowego, przy ul. Tetmajera 38.  

mailto:alirun@przyjacielealego.pl
http://www.przyjacielealego.pl/alirun/
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2. Zawody biegowe są częścią programu Pikniku rodzinnego.  

3. Biuro Zawodów zlokalizowane w Izabelinie na terenie Polany Jakubów, ul Tetmajera 38 będzie 

czynne: 

• dnia 15 czerwca (piątek) w godz. 15:00 - 20:00 

• dnia 16 czerwca (sobota) w godz. 11:30 – 14:30 (Depozyt) 

4. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 12:15. Prosimy o gotowość wszystkich uczestników 

od godz 12:00 i uważne słuchanie komunikatów prowadzącego, aby żadne dziecko nie 

przegapiło swojego startu. Biegi rozpoczną się od najmłodszych dzieci a kończą biegiem 

głównym. 

5. Biegi odbędą się na dystansach z podziałem na kategorie wiekowe: 

➢ przedszkolaki – na dystansie ok 100 m (bez klasyfikacji miejsc) 

➢ klasy I-III szkół podst. – na dystansie ok 300 m 

➢ klasy IV-VI szkół podst. – na dystansie ok 500 m  

➢ klasy VII szkół podst. i gimnazjum – na dystansie ok 1000 m  

6. Dekoracja zwycięzców oraz wręczenie medali nastąpi po biegach dziecięcych. 

 

IV. Warunki uczestnictwa. Zgłoszenie i rejestracja. 

1. Uczestnictwo osób nieletnich tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Rodzic lub 

opiekun prawny wypełnia oświadczenie zgody na uczestnictwo dziecka w biegu. Opiekunowie 

podpisują jednocześnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika przez Organizatora na potrzeby organizacji Wydarzenia oraz wykorzystania zdjęć 

uczestnika w celach informacyjnych w materiałach promocyjnych. Wzór oświadczenia jest 

dostepny do pobrania na stronie www.przyjacielealego.pl/alirun . 

2. Zgłoszenia do biegów dzieci w wieku szkolnym razem z oświadczeniami przyjmowane będą w 

Szkole Podstawowej w Izabelinie, w Przedszkolu Gminnym oraz on-line na stronie 

www.zapisyonline.com.  

3. Uczestników biegu obowiązują przepisy dotyczące poruszania się po parku narodowym oraz 

regulamin KPN znajdujący się na stronie parku www.kampinoski-pn.gov.pl 

 

 

V. Opłata Rejestracyjna 

1. Udział dzieci w Wydarzeniu jest bezpłatny.  

 

http://www.przyjacielealego.pl/alirun
http://www.zapisyonline.com/
http://www.kampinoski-pn.gov.pl/
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VI. Odbiór Pakietu Startowego  

1. Odbioru pakietów startowych odbywa się w Biurze Zawodów.  

2. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, 

agrafki, pamiątkową koszulkę. 

 

 

VII. Depozyt 

1. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w Biurze Zawodów na terenie polany Jakubów gdzie 

otrzymają worek oznaczony numerem startowym. 

2. Worek można odebrać w Biurze Zawodów tylko na podstawie numeru startowego. 

3. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z 

odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za 

pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

 

VIII. Klasyfikacja i nagrody 

1. Wszyscy zawodnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.  

2. Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja miejsc w biegach: 

➢ klasy I-III szkół podst. – na dystansie ok 300 m 

➢ klasy IV-VI szkół podst. – na dystansie ok 500 m  

➢ klasy VII szkół podst. i gimnazjum – na dystansie ok 1000 m 

3. Zdobywcy miejsc I-III otrzymają drobne upominki. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. 

 

IX. Polityka prywatności 

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922  ze zm.), a od dnia 25 maja 

2018 r. zgodnie z rozporządzeniem 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). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest 

dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.  

2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być 

przetwarzane w zakresie prowadzenia i realizacji Wydarzenia.  
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3. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla potrzeb realizacji Wydarzenia, Organizator będzie uprawniony do wysyłania 

Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Wydarzenia 

i funkcjonowania Strony Internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, 

powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia), a także do wewnętrznych potrzeb 

administracyjnych i analitycznych.  Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

obejmuje również publikację imienia i nazwiska Uczestnika na liście uczestników dostępnej na 

stronie internetowej Organizatora, a także zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska, roku 

urodzenia, osiągniętego wyniku, wizerunku zwycięzcy biegu na stronie internetowej 

Organizatora i innych portalach informacyjnych oraz w materiałach prasowych dotyczących 

Wydarzenia.  

4. Uczestnik ma prawo do wglądu w treść zgromadzonych przez Organizatora jego danych 

osobowych oraz ma prawo do ich korekty.  

5. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym punkcie będą w posiadaniu Organizatora nie 

później niż do 16 marca 2019 r. 

 

X. Postanowienia końcowe.  

1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zawodów odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie prawni. 

Udział w Wydarzeniu wiąże się z ryzykiem powstania urazów, kontuzji.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie biegu, chyba że 

szkoda jest wynikiem umyślnego działania Organizatora. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników biegu.  

3. W punkcie startu/mety będzie zlokalizowana obsługa medyczna. 

4. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji 

lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio 

przed startem oraz w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej we własnym zakresie 

przez Uczestnika. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu 

Organizator powiadomi Uczestników poprzez podany adres email. Zmiana Regulaminu nie 

wymaga odrębnej zgody Uczestnika.  

6. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych lub spornych rozstrzyga ostatecznie Koordynator.  

 


