
V MEMORIAŁ FRANCISZKA SABANA  
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

 
I. ORGANIZATOR 
Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec 
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku 
Szkoła Podstawowa w Mirocinie 
 
II. CEL IMPREZY 
– uczczenie pamięci Franciszka Sabana, 
– upowszechnianie biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej, 
– promocja Gminy Przeworsk i regionu. 
 
III. PROGRAM 

1. Termin: 20 września 2019 r. piątek  
2. Start i Meta Rajdu przy Szkole Podstawowej w Mirocinie 

10:00: Rozpoczęcie V Memoriału Franciszka Sabana w biegach przełajowych 
10:20: Szkoły podstawowe – bieg na dystansie 500 m (z podziałem na klasy I-III i IV-VI) 
10:30: Szkoły podstawowe (klasy VII i VIII)  
10:45: Szkoły średnie – bieg na dystansie 1500 m 
11:00: Bieg otwarty na dystansie 3000 m 
11:30: Dekoracje zawodników i zakończenie zawodów 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Udział w Memoriale jest bezpłatny. Koszty podróży na miejsce zawodów pokrywają uczestnicy. 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 
2. Ilość uczestników nie jest limitowana. 
3. Zapisy do 16 września 2019 r. GOK w Przeworsku: e-mail: jsolarz@gok.przeworsk.pl. Dane 

zbiorcze z imieniem, nazwiskiem, adresem i pesel.  
4. Szkoła może wystawić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników w wybranych kategoriach 

wiekowych. 
5. Dla najlepszych zawodników (miejsca I-III) w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

z podziałem na płeć (dziewczęta i chłopcy) przewidziano puchary i dyplomy. 
6. Każdy zawodnik otrzymuje medal i dyplom ukończenia Biegu. Dla uczestników przewidziano 

poczęstunek i napoje. 
7. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu. 
8. Trasy oznaczone taśmami i znakami pionowymi i poziomymi. 
9. Trasy będą zabezpieczone przez strażaków OSP z kwalifikowaną pierwszą pomocą. 
10. Organizator ubezpiecza uczestników NNW. 
11. Wszyscy uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach 

z przebiegu Biegu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 
12. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Biegu mogą być wykorzystane przez 

prasę, radio i telewizję. 
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja 

organizatorów jest decyzją ostateczną. 
14. W razie złych warunków atmosferycznych bieg może zostać odwołany. 

 
Kontakt:  
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku: ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk,  
tel. 16 648 73 97 (wew. 201), www.gok.przeworsk.pl,  



KLAUZULA INFORMACYJNA 
V MEMORIAŁU FRANCISZKA SABANA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

 
Zgodnie 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 - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
- Gminny  Ośrodek Kultury (GOK) w Przeworsku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z GOK Przeworsk  możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod 
adresem poczty elektronicznej: lmroz@gok.przeworsk.pl; 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji imprezy przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku na podstawie Pani/Pana zgody tj. art. 6 
ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (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 (ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) 
4. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom takim jak: oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych 
klasyfikacji, konkursów, promocji na podstawie zgody osoby której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż 5 lat. 
6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej 
cofnięciem. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w organizowanym biegu. 
10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 
 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 
Uczestnika V MEMORIAŁU FRANCISZKA SABANA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

 

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka 

………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka ) 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz partnerów Biegu, w związku 

z udziałem w V MEMORIALE FRANCISZKA SABANA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH. 

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

         Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka przez  Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz partnerów Biegu, 

w związku z udziałem w V MEMORIALE FRANCISZKA SABANA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

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

         Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania danych osobowych mojego dziecka oficjalnym sponsorom i partnerom wydarzenia 

w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji. 

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

         Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania danych osobowych mojego dziecka ubezpieczycielowi w celu zawarcia polisy 

ubezpieczeniowej. 

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

          Podpis uczestnika 

 

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, zarejestrowanych podczas V MEMORIAŁU FRANCISZKA 

SABANA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH, udostępnionych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez 

organizatora oraz partnerów biegu jak również na profilach internetowych zarządzanych przez organizatorów biegu i partnerów. 

* niepotrzebne skreślić 

mailto:lmroz@gok.przeworsk.pl


Lista osób zgłoszonych ze Szkoły Podstawowej 
 

 ………………………………………………………………………………………… 
 

Lp. Imię i Nazwisko Ubezpieczonego PESEL 

Adres zamieszkania 

(podać ulicę, numer 

domu/mieszkania, 

kod, miejscowość) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

 

 


