
REGULAMIN XXV ULICZNEGO BIEGU  

O MEMORIAŁ MICHAŁA STRYCZYŃSKIEGO 

25 maja 2019r. 

 

I          1. CEL I CHARAKTER IMPREZY 

a. Zachęcenie jak największej liczby uczestników do sportowego uczczenia Michała 

Stryczyńskiego. 

b. Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności 

ruchowej. 

c. Promocja Miasta i Gminy Dolsk oraz powiatu śremskiego 

2. ORGANIZATORZY 

a. Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” Dolsk 

b. Szkoła Podstawowa  im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku 

c. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku 

d. Urząd Miasta i Gminy w Dolsku 
 
e. Starostwo Powiatowe w Śremie 
 
II. ODBĘDĄ SIĘ BIEGI 

A – bieg przedszkolaka  (dystans ok. 100 m) dziewczęta i chłopcy  

B – dzieci do lat 9 - chłopcy i dziewczęta biegną razem, na mecie 

                 zostaną wyłonieni zwycięzcy w kategorii dziewcząt i chłopców  

                 ( dystans 300 m)  

C – dzieci do lat 11 chłopcy i dziewczęta biegną razem, na mecie zostaną  

wyłonieni zwycięzcy w kategorii chłopców i dziewcząt (dystans 400 m) 

D – dzieci do lat 13 (dystans ok. 800 m) chłopcy i dziewczęta biegną razem,   na 

mecie zostaną wyłonieni zwycięzcy w kategorii chłopców i dziewcząt 

E – młodzież do  lat 16 (dystans 1200 m ) chłopcy i dziewczęta biegną razem, na 

mecie zostaną wyłonieni zwycięzcy w kategorii chłopców i dziewcząt 

F  - młodzież do 20 lat (dystans 1200 m) chłopcy i dziewczęta biegną razem, na 

mecie zostaną wyłonieni zwycięzcy w kategorii chłopców i dziewcząt 

G - bieg główny –  kat. MK 21-35, 36+ - 2,5km 

H -   marsz z kijkami nordic walking (dystans ok. 1300 m) 

  

 

 

 



III   PROGRAM IMPREZY 

13.00 – 14.00 zapisy uczestników biegu 

14.00 - oficjalne rozpoczęcie Memoriału 

14.10 - dzieci przedszkolne (100 m) 

14.15 - chłopcy i dziewczęta do 9 lat (300 m) 

14.20 - chłopcy i dziewczęta do lat 11 (400 m) 

14.25 - chłopcy i dziewczęta do lat 13 (800 m) 

14.40 - marsz z kijkami (ok. 1,3 km) 

14.40 - chłopcy (1,2 km) – do 16 lat 

- dziewczęta (1,2 km) – do 16 lat 

14.40 - młodzież, kobiety i mężczyźni  ( 1,2 km) do lat 20 

15.00 - kobiety i mężczyźni open ( 2,5 km) kategoria od 20 do 35 lat i 36+ 

15.30 – rozdanie nagród 

IV  Organizatorzy zapewniają ochronę medyczną w trakcie imprezy,  

       zabezpieczenie trasy, posiłek i napoje. 

V  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia  

       zgłaszających się uczestników biegu. 

VI 1. Nagradzane będą miejsca od 1 do 6, ( miejsca 1-3 medale i nagrody  

         rzeczowe, miejsca 4-6 nagrody rzeczowe). 

2. Każdy uczestnik  po ukończonym biegu otrzyma pamiątkowy medal.  

3. Wśród zawodników marszu z kijkami zostanie przeprowadzony konkurs z                         

nagrodami. 

4. Wśród uczestników biegu zostanie rozlosowany rower oraz nagrody 

dodatkowe ( wylosowana osoba nagrodę odbiera osobiście).  

5. Puchary dla najlepszych biegaczy z Gminy Dolsk w kategorii kobiety i 

mężczyźni w biegu głównym. 

VII    Polityka prywatności  

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) jest 

Organizator: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KUSY” Dolsk ul. Kościańska 4, 

63-140 Dolsk NIP:7851568968 (zwany dalej „Administratorem”).  

2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, 

jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa 

się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).  

3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Organizatora: 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KUSY” Dolsk ul. Kościańska 4, 63-140 Dolsk 

NIP:7851568968 (zwany dalej „Administratorem”), w celu zamieszczania 

wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w 

przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i 

umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych 

przez Organizatora: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KUSY” Dolsk ul. 

Kościańska 4, 63-140 Dolsk NIP:7851568968 (zwany dalej „Administratorem”). 

Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych 

zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne 

wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

video.  

4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym 

podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują 

na zlecenie 

VIII  Organizator z Sędzią Głównym  zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 

regulaminu oraz do jego zmian.  

                                                               Organizatorzy 

                                                           Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku 

                                                           Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KUSY” Dolsk  

                                                           ul. Kościańska 4, 63-140 Dolsk  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


