
 

 

СТАТУТ 
МІНІ ЗАБІГ У ЩАВНИЦІ 2022 

 
1. Цілі заходу: 

• популяризація спорту та спортивної діяльності серед дітей та підлітків, 

• популяризація бігу, як спосіб проведення вільного часу цілими родинами, 

• формування екологічної свідомості у дітей та підлітків, 

• популяризація безпечного бігу серед дітей та підлітків. 
 
2. Організатори заходу: 
 
Fundacja Strefa Przygód 
Staw II 12/17 
62-420 Strzałkowo 
NIP: 667 176 65 77 
  
Mountain Touch 
ul. Pod Sadami 5a 
34-460 Szczawnica 
NIP: 631 251 03 75 
 
3. Правила участі та реєстрації: 

• У змаганнях МІНІ ЗАБІГ У ЩАВНИЦІ може брати участь будь-яка дитина віком до 17 
років, про яку повідомили на змаганнях батьки чи законні опікуни. 

• Заявку можна подавати в електронному вигляді на сайті ZAPISY.STREFAPRZYGOD.PL 

• Заява подається батьком або законним опікуном, вказуючи свої дані та дані про дитину 
під час реєстрації. 

• Реєстрація на МІНІ ЗАБІГ У ЩАВНИЦІ 2022 розпочнеться 1 лютого 2022 року і триватиме 
до 11 квітня 2022 року або до досягнення ліміту місць – 500 учасників. 

• Учасники можуть змагатися у наступних вікових категоріях: 
                        D0 - до 3 років (2021–2019) - дистанція приблизно 100 м; 
                        D1 - 4-5 років (2018 - 2017) - дистанція бл.300 м; 
                        D2 - 6-7 років (2016 - 2015) - дистанція бл.300 м; 
                        D3 - 8-9 років (2014 - 2013) - дистанція бл.600 м; 
                        D4 - 10-11 років (2012 - 2011) - дистанція бл.800 м; 
                        D5 - 12-13 років (20010 - 2009) - дистанція приблизно 1 км; 
                        D6 - 14-15 років (2008 - 2007) - дистанція приблизно 2 км; 
                        D7 - 16-17 років (2006 - 2005) - дистанція приблизно 2 км; 

• Вікові категорії будуть розподілені на основі дати народження дитини. 

• Брати участь можна лише в тій категорії, яка відповідає категорії за датою народження 
дитини.  

 
4. Дата і місце 
24 квітня 2022 року (у неділю) у Щавниці в Нижньому парку та навколишніх лісових стежках 
відбудеться МІНІ ЗАБІГ У ЩАВНИЦІ. 
 
5. Переваги 
У рамках пакетів учасникам конкурсу надається: 

• страхування від нещасних випадків, 

• фуршет на фініші, 
• стартовий номер, 

• електронне вимірювання часу для категорій від D2 до D7, 

• пам'ятні медалі для учасників, які завершили забіг, 
• медичний захист, 

• позначення маршруту. 
 



 

 

6. Стартовий внесок: 

• Стартовий внесок для дітей віком до 17 років, які проживають на території міст Крощенко 
та Щавніца, перераховується Організації заходу. 

• Після реєстрації заявки дані учасника будуть автоматично опубліковані в стартовому 
списку на сайті заходу. 

• Зараховується лише повний запис. Підтвердженням реєстрації є поява учасника у 
стартовому списку на сайті змагань, а також повідомлення, надіслане на електронну 
адресу, вказану при реєстрації. 

 
7. Отримання пакетів 

• Усі учасники, які беруть участь у забігах, повинні бути перевірені в Офісі змагань. 

• Умовою допуску до старту є присутність одного з батьків або опікуна разом з 
посвідченням особи на момент перевірки учасника в офісі змагань. 

• При отриманні посилки батько або опікун пред’являє посвідчення особи або інший 
документ із фотографією. 

• Кожен учасник отримає стартовий номер та фішку в Офісі змагань (категорії D2 – D7). 
 
8. Маршрут 

• Маршрути пролягають парковими та лісовими доріжками з різним покриттям і носять 
біговий характер. 

• Під час забігу учасники зобов’язані рухатися тільки за маршрутом, зазначеним і 
відзначеним Організатором. 

• За винятком категорій D0 і D1, батьки не мають права бігати з дітьми та супроводжувати 
дітей на маршруті. 

 
9. Безпека 

• Організатор звертає увагу особи, яка здійснює батьківські повноваження або доглядає за 
дитиною, на безліч небезпек і загроз, які виникають внаслідок участі у спортивному 
заході, пов’язаних із великими фізичними зусиллями, які можуть включати, зокрема, під 
загрозою втрати життя та здоров’я. Організатор рекомендує перед початком підготовки 
до забігів та під час підготовки провести відповідні медичні огляди дитини або медичну 
консультацію відповідно до віку та фізичного стану дитини. 

• Організатор застрахований від цивільно-правової відповідальності перед учасниками 
змагань. 

• Організатор забезпечує учасників страхуванням від нещасних випадків. 

• Організатор не забезпечує страхування життя, здоров’я або цивільної відповідальності 
щодо хвороби, нещасного випадку, травми, смерті або будь-які втрати чи пошкодження, 
які можуть виникнути у зв’язку з присутністю або участю в перегонах. 

• Умовою участі в забігу є дозвіл медичного та середнього медичного персоналу, 
зайнятого від Організатора, на надання першої медичної допомоги чи виконання інших 
медичних процедур, а також транспортування постраждалого учасника в безпечне місце. 

• Медичні служби або Організатор змагань можуть заборонити учаснику продовжити забіг, 
якщо є підозра на погане самопочуття, що загрожує життю чи здоров’ю учасника. 

• Приймаючи цей Регламент, батько або законний опікун підтверджує, що він знає, що 
участь у забігах пов’язана з фізичними зусиллями і тягне за собою природний ризик і 
ризик нещасних випадків, можливість тілесних ушкоджень і тілесних ушкоджень 
(включаючи смерть). Надання Організатору правильно заповненої реєстраційної форми, 
сплата реєстраційного внеску та підписання відповідних заяв у офісі змагань означає, що 
батько чи опікун розглянули та оцінили характер, обсяг та ступінь ризику, пов’язаного з 
участю дитини у забігах та добровільно вирішив піти на такий ризик, беручи участь у 
перегонах виключно на свій страх і ризик. 

• Умовою участі в забігу є відповідний і актуальний медичний огляд, що дозволяє дитині 
стартувати на обраному забігу, або підписання заяви про стан здоров’я дитини та 
відсутність протипоказань для участі в забігу в офісі змагань. 

 
10. Конкурс та призи 



 

 

• В основі класифікації лежить електронне вимірювання часу. На старті та фініші забігу 
будуть контрольні килимки, які зафіксують зовнішній вигляд учасника. Неознайомлення 
учасника може призвести до його дискваліфікації. 

• Загальна класифікація заснована на брутто-часах, які відраховуються від початку забігу. 

• У підсумкових результатах забігу кожен учасник отримує інформацію про брутто-час. 

• Неофіційні результати гонки будуть опубліковані на сайті www.mini.biegiwszczawnicy.pl 
одразу після забігу. 

• Письмові протести на результати приймаються до 24 квітня 2022 року за адресою 18.00 
на електронну адресу: biuro@biegiwszczawnicy.pl. Протести будуть розглянуті протягом 
24 годин, а остаточні та офіційні результати будуть оприлюднені не пізніше 25 квітня 
2022 року. 

• У вікових категоріях D0 та D1 переможців не буде. Усі діти отримають пам’ятні медалі. 

• У вікових категоріях D2, D3, D4, D5, D6, D7 забіг є змагальним, усі діти отримають 
пам’ятні медалі, а також пам’ятні статуетки за 1-3 місця окремо для дівчат та хлопців. 

 
11. Захист іміджу та персональних даних 

• Умовою участі у змаганнях є підписання батьком або опікуном в офісі змагань відповідної 
заяви про згоду на безкоштовне використання зображення учасника та заяви про 
обробку персональних даних учасника. 

• Умовою участі у забігах також є згода особи, яка має батьківські повноваження чи 
піклується про дитину, на обробку персональних даних учасника, зазначених у заявці, 
розпорядником персональних даних у розумінні Закону про охорону здоров’я. 
персональних даних від 10 травня 2018 р. та Загального положення про захист 
персональних даних 2016/679 від 27 квітня 2016 р. (GDPR), який є фондом Adventure 
Zone з місцезнаходженням у Стшалкове (поштовий індекс: 62-420 Strzałkowo) , Staw II 
12/17, з метою та в обсязі, необхідному для проведення спортивного заходу, включаючи 
оприлюднення даних учасника про стартові списки та списки з результатами та 
надсилання результату учасника за номером телефону, вказаним при реєстрації,  
відповідно до ст. 8 сек. 1 GDPR. 

• Особа, яка здійснює батьківські повноваження або опіку над дитиною, має право 
вимагати доступу до даних учасника, виправляти їх, видалити або обмежити обробку, а 
також заперечувати проти обробки, а також право на передачу даних. Надання 
персональних даних дитини є добровільним, але необхідним і необхідним для участі у 
спортивному заході. 

• Дані Учасника можуть передаватися суб’єктам, які співпрацюють у здійсненні заходу та 
пов’язаних з ним дій, на підставі відповідних договорів доручення. 

• Персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для реалізації заходу, 
деталі зберігання конкретних даних зазначені в Політиці конфіденційності. 

• Особа, яка здійснює батьківські повноваження або опіку над дитиною, має право подати 
скаргу до Голови Управління із захисту персональних даних, якщо вважає, що обробка 
персональних даних щодо учасника порушує положення Загального положення про 
захист персональних даних № 2016/679 від 27 квітня 2016 року або положення Закону 
про захист персональних даних від 10 травня 2018 року. 

• Адміністратор може обробляти персональні дані у зв’язку з організацією заходу Mini Biegi 
в Щавниці також у співпраці з іншими людьми, наприклад, волонтерами, які здійснюють 
діяльність, пов’язану з організацією та ходом заходу. 

• Деталі щодо захисту персональних даних учасника викладені в Політиці 
конфіденційності. 

 
12. Скарги 

• Організатор приймає офіційні скарги щодо порушення регламенту змагань у день 
проведення змагань – 24 квітня 2022 року до 13.30. Протести, подані після цієї дати, не 
розглядатимуться. 

• Протести можна подати у письмовій формі за адресою: biuro@biegiwszczawnicy.pl або 
особисто в офісі змагань на фініші. 

• Організатор розглядає протести якнайшвидше, максимум протягом 24 годин. 



 

 

• Усі скарги, зауваження та запити з питань, пов’язаних з участю у заході, можуть бути 
подані протягом 14 днів з дня його завершення, зокрема на електронну адресу 
Організатора або письмово на адресу для листування Організатора, з приміткою «Скарга 
". Організатор розглядає скарги протягом 14 днів з моменту їх доставки Організатору. 

 
13. Прикінцеві положення 

• Під час забігу як Учасники, так і їх батьки та законні опікуни повинні виконувати інструкції, 
видані відповідальними за безпеку, правоохоронні органи та іншими особами, 
визначеними Організатором. 

• У питаннях, не передбачених цим регламентом, застосовуються регламенти основної 
гонки Biegi w Szczawnica, доступні на веб-сайті Biegiwszczawnicy.pl. 

  
14. Контакт з організатором 
веб-сайт: www.mini.biegiwszczawnicy.pl 
електронна пошта: biuro@biegiwszczawnicy.pl 


