
REGULAMIN 
XIV MIEDZYNARODOWEGO BIEGU PRZYJAŹNI 

 TERESPOL-BRZEŚĆ 15.06.2019

ORGANIZATORZY:
1. Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
2. Urząd Miasta Terespol
3. Sektor Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu miasta Brześć na Białorusi
4. Klub Olimpijczyka w Terespolu

CELE:
1. Promocja sportu i zdrowego trybu życia
2. Współpraca międzynarodowa
3. Nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami
4. Krzewienie idei olimpijskiej

TERMIN I MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się 15 czerwca 2019 roku, ulicami Terespola (PL) i Brześcia (BY) 
2. Start biegu o godzinie 10:00 czasu polskiego w Terespolu (11:00 czasu białoruskiego)
3. Długość trasy ok. 12 km.
4. Zawodnicy będą podzieleni na kategorie wiekowe: do 18 lat, 19-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50 i powyżej.

ZASADY UCZESTNICTWA.

Aby wziąć w nim udział należy:

1. Posiadać aktualny paszport, ważny co najmniej do 16 września br.;

2. Oświadczenie  wypełnione  własnoręcznie,  w  przypadku  osób  niepełnoletnich  podpisane  przez  prawnych
opiekunów lub zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia pozwalającym wziąć  udziału w biegu.

3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji XIV Międzynarodowego Biegu
Przyjaźni  Terespol-Brześć-  15.06.2019.  W  imieniu  osób  niepełnoletnich  oświadczenie  podpisują  prawni
opiekunowie.

4. Zapoznać się z Regulaminem Biegu.
5. Dokumenty z punktów 2,3, 4 i 6 są do pobrania na stronie internetowej MOK Terespol  www.mokterespol.com w

zakładce Pliki do pobrania – XIV Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol-Brześć 15.06.2019
6. Ponadto osoby niepełnoletnie do ww. dokumentów muszą dołączyć:  Zezwolenie od rodziców/ opiekunów

prawnych;
7. Powyższe dokumenty należy dostarczyć do siedziby organizatora lub przesłać skanem ( bez paszportów,

które należy mieć przy sobie w dniu biegu) najpóźniej do dnia 10 maja bieżącego roku do godziny 20:00. 
8. Zbiórka  zawodników  w  dniu  biegu  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Terespolu,  ul.  Sienkiewicza  27,  o

godzinie 7:00. 
9. Do udziału w biegu można się zgłaszać wcześniej osobiście i e-mailowo (zgłoszenie uznaje się za przyjęte

jeśli organizator potwierdził otrzymanie zgłoszenia) podając:
1. Miejsce zamieszkania;
2. Telefon kontaktowy;
3. Skan paszportu ( strona za zdjęciem ) oraz 

uiszczając  w dniu  startu,  podczas  wydawania  numerów startowych kwotę  10 zł,  która  pokryje  koszty
vouchera, niezbędnego do przekroczenia granicy.

10. UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

BIURO ZAWODÓW:
1. Miejski Ośrodek Kultury, 21-550 Terespol ul. Sienkiewicza 27, tel: 83 375 22 65, 507 170 018, e-mail: 

mokterespol@wp.pl, www.mokterespol.com

ODPRAWA ZAWODNIKÓW: 15 czerwca 2019 r. w godzinach 7:00-9:00 w biurze zawodów. 

http://www.mokterespol.com/
mailto:mokterespol@wp.pl


NAGRODY:
Zwycięzcy w kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich  uczestników  XIV  Międzynarodowego  Biegu  Przyjaźni  Terespol-Brześć  obowiązuje  niniejszy

regulamin.
2. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym i częściowo zamkniętym, należy zachować szczególną

ostrożność  i  przestrzegać  zasad  regulaminu  biegu,  zasad  bezpieczeństwa  oraz  stosować  się  do  poleceń
pracowników obsługi biegu i Policji.

2. W czasie trwania biegu  zawodnicy poruszają się w kolumnie po prawej stronie ulicy.  Kolumna zawodników
pilotowana  będzie  przez  policję  lub  służby  porządkowe.  W  czasie  trwania  biegu  ruch  będzie  częściowo
ograniczony.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i
filmowania na potrzeby reklamowe, wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na
inne potrzeby promocji biegu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych,
wywiadów i  nagrań  dźwiękowych  przedstawiających  uczestników biegu.  Mogą  one  być  wykorzystane  przez
Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach
internetowych,  w  gazetach  i  na  wystawach,  jak  również  na  potrzeby  promocyjno-reklamowe  związane  z
działalnością prowadzoną przez Organizatora.

5. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących
wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.  Uczestnikom zabrania się zażywania
takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod rygorem wykluczenia z niego. W wypadku
stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do
udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

6. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego w widocznym miejscu z przodu, na
wysokości klatki piersiowej.

7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
8. Organizator  zapewnia szatnię  oraz depozyt w autokarze i jego odbiór na mecie.
9. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z pryszniców i ciepłego posiłku.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
12. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
12. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
13. Informujemy,  że  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Terespolu  działa  zgodnie  z  obowiązującymi  wymogami  prawa

dotyczącym ochrony danych osobowych:
- Rozporządzenie 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):Ustawa z dnia 10.05.2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

KONTAKT DO ORGANIZATORA : Anna Pietrusik, Łukasz Pogorzelski, tel.507-170-018, 83-375-22-60                            

ORGANIZATOR
MOK Terespol



Imię i nazwisko:                                                 Miejscowość, data: ….................................................

........................................................                                             
Adres zamieszkania: 

…...................................................

…...................................................
.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 XIV Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol-Brześć 15.06.2019

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/danych  osobowych  mojej
córki,  syna  oraz  wizerunku  (publikacja  zdjęć  na  stronie  internetowej,  portalach
społecznościowych  organizatora  oraz  w  lokalnych  mediach)  dla  potrzeb  niezbędnych  do
realizacji przedsięwzięcia XIV Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol-Brześć 15.06.2019  w
oparciu o art.  13 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). 

Oświadczam,  ze  zapoznałem/am  się  z  Klauzulą  RODO  dostępną  na  stronie  BIP
Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu (http://www.mokterespol.naszbip.pl)

Czytelny podpis uczestnika/ki …...........................................................................................................

Czytelne podpisy opiekunów prawnych (w przypadku osoby niepełnoletniej):

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w XIV
Międzynarodowym Biegu Przyjaźni Terespol-Brześć 15.06.2019

Oświadczam,  że  mój  stan  zdrowia/mojej  córki,  syna  pozwala  na  wzięcie
udziału  w  XIV  Międzynarodowym  Biegu  Przyjaźni  Terespol-Brześć  w  dniu
15.06.2019

Czytelny podpis uczestnika/ki …...........................................................................................................

Czytelne podpisy opiekunów prawnych (w przypadku osoby niepełnoletniej)::

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................



WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Imię i nazwisko:                                                     Miejscowość, data: ….................................................

........................................................                                             
Adres zamieszkania: 

…...................................................

…...................................................

Zezwolenie na wzięcie udziału w XIV Międzynarodowym
Biegu Przyjaźni Terespol – Brześć 15.06.2019

Zezwalam mojej córce/synowi................................................................

zam.................................................................................................................

na wzięcie udziału w XIV Międzynarodowym Biegu Przyjaźni Terespol- Brześć
w dniu – 15.06.2019 r.

Seria i numer dowodu osobistego opiekunów prawnych:

1............................................................................................

2............................................................................................

Czytelne podpisy opiekunów prawnych :

1...................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................


