
 

REGULAMIN 
NOCNY BIEG PO PARKU  

pod patronatem honorowym Starosty Przeworskiego Bogusława Urbana 
 

 

I. ORGANIZATOR 
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy 
 
II. SPONSOR GŁÓWNY NOCY MUZEÓW W PRZEWORSKU I NOCNEGO BIEGU PO PARKU 
PGE Obrót S.A. 
 
III. CEL IMPREZY 
1. Organizacja ogólnoświatowego wydarzenia kulturalnego pn. „Noc Muzeów”.  
2. Promocja sportu, biegania i zdrowego stylu życia. 
3. Promocja Muzeum w Przeworsku i Powiatu Przeworskiego 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE 
1. Termin: 14 maja 2022 r.  
2. Start i Meta: Aleja Grabowa, Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku  
3. Program: 
20:00: oficjalne rozpoczęcie Nocnego Biegu po Parku, wspólna rozgrzewka  
20:10: bieg honorowy oraz zawody Nordic Walking na dystansie1,25 km 
20:30: bieg główny na dystansie 5 km  
21:00: dekoracje zawodników, wspólna grochówka strażacka i zakończenie zawodów 
 
Imprezy towarzyszące:  
16:00-16:30: MUZEUM POŻARNICTWA 
· „Współcześni Rycerze Św. Floriana” otwarcie XIX edycji wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród laureatom  
 
16:30-19:00: WYSTAWY I POKAZY 
· pokaz zabytkowych sikawek  z Muzeum Pożarnictwa  
· przejazd sikawki konnej z OSP Zarzecze 
· pokaz sprzętu strażackiego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku oraz OSP Mirocin  
 
19:00: PRZY LIPIE JANA III SOBIESKIEGO 
· koncert zespołu BELLA VOCE 
 
20:00-24:00: NOCNE ZWIEDZANIE MUZEUM W PRZEWORSKU  
Pałac Lubomirskich, Muzeum Pożarnictwa, Galeria Magnez/ ostatnie wejście 23:30 
21:30: bezpłatny autokar do Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu  
 
V. TRASA, DYSTANS 
1. Bieg główny na dystansie 5 km (4 pętle wokół parku) 
2. Bieg honorowy oraz Zawody Nordic Walkin na dystansie 1,25 km (1 pętla wokół parku) 
3. Limit czasu: 40 minut dla biegu głównego 
4. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu.  
5. Trasy nie będą posiadać atestu PZLA. 
6. Trasy będą zabezpieczać harcerze. 
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów – ratownicy z Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. 
 
VI. BIURO ZAWODÓW 
1. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w godz. 17:00-20:00 przy Centrum 
Informacji Turystycznej „Kordegarda” 
2. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego. 
3. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizatorzy nie odpowiadają. 



4. Posiłek po biegu będzie wydawany na podstawie numeru startowego. 
 
VII. KLASYFIKACJA 
1. Prowadzona będzie następująca klasyfikacja uczestników biegu głównego: 
– Generalna dla kobiet i mężczyzn (3 pierwsze miejsca) 
– „Najlepsza Biegaczka i Najlepszy Biegacz Powiatu Przeworskiego” 
oraz łącznie biegu głównego, biegu honorowego i zawodów Nordic Walking  
– „Najstarszy i Najmłodszy Zawodnik” 
 

VIII. UCZESTNICTWO  
1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie pisemnego oświadczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.  
2. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić obowiązkowo zgodę rodziców.  
3. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. 
4. Limit uczestników – łącznie 120 osób (bieg główny, bieg honorowy, zawody Nordic Walking) 
5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń 
lub z innych powodów niezależnych od Organizatora. 
 
IX. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia do udziału w zawodach będą odbywać się telefonicznie i meilowo w Centrum Informacji Turystycznej 
„Kordegarda”: 
cit.kordegarda@gmail.com 
Tel. 575 93 95 93 
2. Opłaty startowe: udział w biegu jest bezpłatny! 

3. Zgłoszenie udziału w biegu traktowane jest jako: 
– przyjęcie warunków regulaminu biegu, 
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia biegu, 
– wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, 
internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz współorganizatorów i partnerów biegu, 
– wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom 
wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji. 

 
X. ZASADY FINANSOWANIA 
1. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator i Sponsorzy. 
3. W przypadku wycofania się z udziału w biegu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora. 
4. Organizator zapewnia uczestnikom biegu bezpłatny udział w zawodach w tym: 

– imienny numer startowy z agrafkami 
– pamiątkowy medal 
– grochówkę strażacką oraz napoje 

  

XI. NAGRODY 

1. Ze względu na charakter biegu nie przewiduje się nagród finansowych 

 

 

 
Kontakt dla Mediów i Sponsorów:  
Dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy: dr Łukasz Mróz 
tel. 794 777 411, e-mail: dyrektor.muzeum.przeworsk@gmail.com  

 

Kontakt dla Zawodników:  
Jolanta Sagan-Thomas 
Tel.  575 93 95 93 
jolantamuzeum@gmail.com 
 

www.muzeum.przeworsk.pl  

http://www.muzeum.przeworsk.pl/


 
 

Oświadczenie uczestnika biegu: 
– Uczestniczę w Biegu świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu 
może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia. 
– Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim 
uczestnictwem w biegu. 
– Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Organizatora, kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg 
kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub 
szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu. 
– Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego 
postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury 
sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami. 
– Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości 
przez Organizatora biegu. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Nocnego Biegu po Parku 

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:  
- Muzeum w Przeworsku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt możliwy jest pod nr tel. 16 628 44 04 lub pod  adresem poczty elektronicznej: 
dyrektor.muzeum.przeworsk@gmail.com 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@powiatprzeworsk.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji Biegu przez Muzeum 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  

Uczestnika BIEGU  
Będąc uczestnikiem NOCNEGO BIEGU PO PARKU 

…………………………………………………………………………………………………  
( imię i nazwisko )  

Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku przez Muzeum w Przeworsku oraz współorganizatorów i partnerów biegu, w związku z udziałem  w BIEGU  

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

Podpis uczestnika  
Wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska przez Muzeum w Przeworsku oraz współorganizatorów i partnerów biegu, w związku  z udziałem w BIEGU  

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

Podpis uczestnika  
Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania moich danych osobowych oficjalnym sponsorom i partnerom wydarzenia w celu  przeprowadzenia 

dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji.  
 ………..………………………………………………………….……………… Podpis uczestnika  

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, zarejestrowanych podczas NOCNEGO BIEGU PO PARKU, udostępnionych w 
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez  organizatora oraz współorganizatorów i partnerów biegu jak również na profilach 
internetowych zarządzanych przez organizatorów biegu i partnerów. 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA  

Uczestnika BIEGU NOCNEGO BIEGU PO PARKU 
Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka  

…………………………………………………………………………………………………  
( imię i nazwisko dziecka )  

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka przez Muzeum w Przeworsku oraz współorganizatorów i partnerów biegu, w związku  z udziałem w BIEGU  

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

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego  
Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka przez Muzeum w Przeworsku oraz współorganizatorów i partnerów biegu, w związku z udziałem w 

BIEGU  
………………………………………………..……………………………………………………  

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  

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, zarejestrowanych podczas NOCNEGO BIEGU PO PARKU, udostępnionych w 
przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez  organizatora oraz współorganizatorów i partnerów biegu jak również na profilach 
internetowych zarządzanych przez organizatorów biegu i partnerów.  
* niepotrzebne skreślić 


