
 

 

Regulamin 

Nazwa: FAMILIJNY BIEG KRASNALA  

I RODZINNY PIKNIK PRZEDSZKOLAKÓW 

 

I. Organizator 

 

Fundacja Familijny Poznań oraz Fundacja WROACTIV 

 

II. Cele  

 

1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci. 

3. Integracja międzypokoleniowa. 

 

III. Termin, miejsce, dystans 

 

1. Uroczystość odbędzie się 13 października 2019 r. we Wrocławiu na terenie boiska 

sportowego przy Szkole Podstawowej Iskry, ul. Fryderyka Pautscha 9 

2. Planowany czas trwania uroczystości 8:30-14:30 

3. Konkurencje biegowe będą odbywać się w godzinach określonych w harmonogramie 

(zał.1) 

4. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe z przydzielonym dystansem: 

a. Bieg Malucha, rocznik 2016, dystans 100 m 

b. Bieg Krasnala, rocznik 2015, dystans 100m 

c. Bieg Smyka , rocznik 2014, dystans 200m 

d. Bieg Starszaka, rocznik 2013, dystans 300 m 

5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń w danej kategorii, uczestnicy zostaną podzieleni na 

dwie grupy z podziałem na dziewczynki i chłopców. O przydziale do kategorii, Rodzice 

zostaną poinformowani w swoich przedszkolach. 

 

IV. Organizacja 

 

1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w rocznikach 2013 -2016. 

2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci i rodziców jest dokonanie zgłoszenia u 

Wychowawców w grupie przedszkolnej swojego dziecka. 

3. Zgłoszenie odbywa się przez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i Oświadczenia 

Rodzica/Opiekuna prawnego. Oświadczenie jest ważna tylko z podpisem 

rodzica/opiekuna prawnego. Wzór formularza i oświadczenia załącznik 2 i 4. Osoby 

zakwalifikowane do wzięcia udziały w wydarzeniu wypełnią Formularz zawierający zgody 

związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

4.  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone na 

formularzu. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich czynności związanych z 

promocją i reklamą imprezy  w tym: 

a. przeprowadzenie wywiadów z uczestnikiem, 

b. fotografowanie i filmowanie imprezy i uczestników – po uprzednim uzyskaniu 

zgody, 

c. używania imion i nazwisk uczestników, 



 

 

d. wykorzystanie wizerunku uczestników w Internecie, na stronie internetowej lub 

profilu FB Organizatora – po uprzednim uzyskaniu zgody. 

5. Ze względu bezpieczeństwa w miejscu organizacji imprezy, zabroniony jest udział 

zwierząt oraz osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. 

6. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy przedmiotów, które mogą być niebezpieczne 

dla uczestników. 

7. We wszystkich kategoriach dzieci biegną same. 

8. Udział w konkurencjach dla dzieci i rodziców jest bezpłatny. 

9. W kategoriach rodzinnych we wszystkich konkurencjach bierze udział ten sam rodzic i to 

samo dziecko. 

 

V. Klasyfikacja i nagrody 

 

1. Nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach poszczególnych konkurencji. 

2. Każdy przedszkolak otrzyma swój własny numer startowy i wystartuje w odpowiednim 

dla jego wieku dystansie. 

3. Każdy przedszkolak, który ukończy bieg otrzyma medal. 

4. Zostanie zorganizowana konkurencja biegowa o dystansie 400m dla dorosłych z 

podziałem na: 

a) Bieg Mamy, 

b) Bieg Taty, 

c) Bieg pracownika Fundacja Familijny Poznań. 

Zwycięzca biegu w każdej grupie otrzyma puchar/medal analogicznie dla Najszybszej 

Mamy, Najszybszego Taty i Najszybszego w Fundacji. 

5. Oprócz konkurencji biegowych, zorganizowane zostaną drużynowe zawody 

sprawnościowe. Drużyna składać się będzie z dziecka i rodzica/opiekuna prawnego. 

Konkurencje dla drużyn będą podzielone w zależności od wieku dziecka. Żeby zakończyć 

konkurencje drużynowe trzeba zaliczyć wszystkie 5 konkurencji (zał. 3)  

6. Po zakończeniu nagrodzone zostaną po 3 najlepsze drużyny z każdej kategorii wiekowej. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Rodzic/opiekun prawny bierze pełna odpowiedzialność za dziecko uczestniczące w 

imprezie 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub w części za 

nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to pozostałe postanawiania zachowują 

swoją ważność i wykonawczość. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w 

Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O 

zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował bezpośrednio przez placówki 

przedszkolne. 

5. W sprawach nie ujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 

Harmonogram imprezy sportowej 

Czas Nazwa Szczegóły 
8:30-9:00 Rozpoczęcie uroczystości i wydawania 

pakietów startowych 
Zbieranie się uczestników 

9:00-9:20 Bieg dzieci 6 lat Rozgrzewka, bieg na dystansie 300m 

9:25-9:55 Udział w konkurencjach drużynowych 
dzieci 6 lat 

 

10:00-10:20 Bieg dzieci 5 lat Rozgrzewka, bieg na dystansie 200m 

10:25-10:55 Udział w konkurencjach drużynowych 
dzieci 5 lat 

 

10:40-10:55 Dekoracja zwycięzców w 
konkurencjach drużynowych dzieci 5 i 
6 letnich 

 

11:00-11:05 Bieg Mamy Rozgrzewka, bieg na dystansie 400m 

11:15-11:20 Bieg Taty Rozgrzewka, bieg na dystansie 400m 

11:30-11:35 Bieg pracowników placówek Fundacji 
Familijny Poznań 

Rozgrzewka, bieg na dystansie 400m 

11:40-12:00 Bieg dzieci 4 lat Rozgrzewka, bieg na dystansie 100m 

12:05-12:35 Udział w konkurencjach drużynowych 
dzieci 4 lat 

 

12:55-13:15 Bieg dzieci 3 lata Rozgrzewka, bieg na dystansie 100m 

13:20-14:00 Udział w konkurencjach drużynowych 
dzieci 3 lata 

 

14:05-14:20 Dekoracja zwycięzców w 
konkurencjach drużynowych dzieci 4 i 
3 letnich 

 

14:30 Zakończenie imprezy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 2 

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnictwa 

FAMILIJNY BIEG KRASNALA 

 

Przedszkole ………………………………………………………. Rocznik dziecka……………………………………… 

Zgłaszam dziecko do udziału w biegu przedszkolaków organizowanym dnia  13 października 

2019 r. we Wrocławiu przez Fundację Familijny Poznań i Fundację WROACTIV. 

Oświadczam o zdolności dziecka do udziału w biegu. 

Lp. Imię Nazwisko Rok urodzenia Podpis rodzica/opiekuna 
prawnego 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 



 

 

Załącznik 3 

 

Konkurencje drużynowe dla dzieci w wieku 3 i 4 lat 

1. Trój-skok. Dziecko oraz rodzic wykonują trzy osobne skoki w dal z miejsca na materac. 

Uzyskane wyniki sumowane są razem do 6 skoków. 

2. Tor przeszkód. Slalom między pięcioma tyczkami, bieg nad i pod płotkami po 2 sztuki, 

przeskoki przez szarfę obunóż po 3 razy i bieg do mety. Konkurencja wykonywana jest wraz z 

pałeczką sztafetową, która dziecko przekazuje rodzicowi. 

3. Rzut do celu woreczkiem. Trzy rzuty do celu o różnej średnicy. 

4. Konkurencja szybkościowa. Dzieci przenoszą woreczki z linii na linię- 3 sztuki. Rodzic przenosi 

piłkę lekarską 2 kg. Odległość między liniami 10 m. 

5. Rzut na odległość. Najlepszym wynikiem jest rzut najdalszy, uczestnik ma 3 próby rzutu. 

Dzieci rzucają woreczkiem a rodzice piłką lekarską (mama 2kg, tata 3kg). Rzut odbywa się z 

nad głowy. 

 

Konkurencje drużynowe dla dzieci w wieku 5 i 6 lat 

 

1. Te same konkurencje jak dla 3 i 4 latków z wprowadzonymi utrudnieniami tj. wyższe płotki na 

torze przeszkód, zamiast szarfy będzie niski płotek, zamiast woreczków w konkurencji 

szybkościowej będzie piłka lekarska 1kg. 

2. Dodatkowa konkurencja na czas. Bieg tyłem do tyczki, powrót przodem wykonane 3 razy. 

Odległość miedzy tyczkami 10m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

Oświadczenia – osoby zakwalifikowane do wydarzenia 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez 

Fundację Familijny Poznań z siedzibą w Poznaniu oraz Fundację WROACTIV z siedzibą we Wrocławiu w 

celu wzięcia udziału w wydarzeniu tj. Familijnym Biegu Krasnala i Rodzinnym Pikniku Przedszkolaków 

we Wrocławiu w dniu 13.10.2019 roku 

…………………………………… 

Data i podpis 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka przez Fundację Familijny 

Poznań z siedzibą w Poznaniu oraz Fundację WROACTIV z siedzibą we Wrocławiu w celach 

promocyjnych wydarzenia tj. Familijnego Biegu Krasnala i Rodzinnego Pikniku Przedszkolaków we 

Wrocławiu, który będzie miał miejsce dnia 13.10.2019 roku oraz do wykorzystanie wizerunku w 

Internecie, na stronie internetowej lub profilu FB Organizatorów. 

…………………………………… 

Data i podpis 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie mojego wizerunku przez Fundację Familijny Poznań 

z siedzibą w Poznaniu oraz Fundację WROACTIV z siedzibą we Wrocławiu w celach promocyjnych 

wydarzenia tj. Familijnego Biegu Krasnala i Rodzinnego Pikniku Przedszkolaków we Wrocławiu, który 

będzie miał miejsce dnia 13.10.2019 roku oraz do wykorzystanie wizerunku w Internecie, na stronie 

internetowej lub profilu FB Organizatorów 

…………………………………… 

Data i podpis 

 

 
W związku z obowiązywaniem 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), dalej „RODO”, niniejszym informujemy: 

1. Współadministratorami danych osobowych w Familijnym Biegu Krasnala i Rodzinnym Pikniku 

Przedszkolaków we Wrocławiu są: 

a. Fundacja Familijny Poznań, z siedzibą w Poznaniu, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 

0000044866, numer NIP 778-13-95-875, kontakt z inspektorem ochrony danych: 

iod@familijny.pl , 

b. Fundacja WROACTIV  z siedzibą pod adresem pl. Legionów 17/7,50-047 Wrocław, NIP 897 

178  7001 

c.  

2. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu:  

a. wzięcia udziału w wydarzeniu, tj. Familijnym Biegu Krasnala i Rodzinnym Pikniku 

Przedszkolaków we Wrocławiu w dniu 13.10.2019roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b. promocyjnym wydarzenia – wizerunek danej osoby – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników. Dane mogą 

zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Współadministratorów, uczestniczącym 

mailto:iod@familijny.pl


 

 

w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, 

podmiotom świadczącym usługi marketingowe, hostingowe.  

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego).  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia. Dane przetwarzane na 

podstawie zgody będę przetwarzane do momentu jej cofnięcia. Dane niezbędne do obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń.  

6. Posiadają Państwo: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),  

b. prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO),  

c. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

e. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, możecie 

Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na czynności przetwarzania podjęte przed 

cofnięciem zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy skierować na adres Fundacji Familijny Poznań 

z siedzibą w Poznaniu lub drogą mailową: i.golus@familijny.pl  

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Bez 

podania danych osobowych udział w wydarzeniu nie będzie możliwy.  

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne. 

11.  Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.  

12. W związku z tym, że Organizatorzy działają na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 RODO 

zostały zawarte stosowne porozumienie. Każdy z Organizatorów dokłada należytej staranności, by 

zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się z 

wszelkimi pytaniami. Współadministratorzy podzielili obowiązki wynikające z RODO między sobą w 

następujący sposób: 

a. za obsługę zgłoszeń, zarządzanie zapisami i obsługę Uczestników przed wydarzeniem, 

odpowiada Fundacja Familijny Poznań, 

b. za bieżącą organizację wydarzenia i związane z tym przetwarzanie danych osobowych 

odpowiadają wspólnie Współadministratorzy, 

c. każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw 

Właściciela danych osobowych, a Współadminstrator, do którego wpłynie żądanie, odpowiada 

za realizację żądania, 

d. każdy ze Współadministratorów przestrzega zasad wprowadzonych w RODO i dokłada wszelkiej 

staranności aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. 

 

 

…………………………………… 

                                                                                                                    Data i podpis 


