
REGULAMIN 
 BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH 

XXI GOLICKA MILA 
 

 
MISTRZOSTWA SŁUBIC W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

 
1. CEL: 

- upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
- popularyzacja biegów masowych, 
- promowanie zdrowej rywalizacji sportowej, 
- integracja środowiska lokalnego przy organizacji imprezy, 
- promocja sportu w środowisku wiejskim, 
- bieganie jako alternatywa dla alkoholu, narkotyków i papierosów, 
- wyłonienie najlepszych szkół w biegach przełajowych. 

2. ORGANIZATORZY: 
- Uczniowski Klub Sportowy „GOLICE”, 
- Szkoła Podstawowa w Golicach. 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY: 
- Urząd Miejski w Słubicach, 
- Starostwo Powiatowe w Słubicach, 
- Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach, 
- Lubuski Klub Sportowy LUBUSZ Słubice 
- Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

4. TERMIN I MIEJSCE: 27 września 2019 r. (piątek), godz. 1000, Szkoła Podstawowa  w Golicach 
5. KATEGORIE  I  DYSTANSE (z uwagi na to, że w wielu klasach występują dwa roczniki,               

z  harmonogramu biegów usunięto klasy, ponieważ każde dziecko startuje wg roku urodzenia): 
 

1. dziewczęta 2013 i mł. przedszkolaki 260m 
2. chłopcy 2013 i mł. przedszkolaki 260m 
3. dziewczęta 2012  260m 
4. chłopcy 2012  260m 
5. dziewczęta 2011  260m 
6. chłopcy 2011  260m 
7. dziewczęta 2010  500m 
8. chłopcy 2010  500m 
9. dziewczęta 2009  500m 
10. chłopcy 2009  500m 
11. dziewczęta 2008  500m 
12. chłopcy 2008  500m 
13. dziewczęta 2007  500m 
14. chłopcy 2007  500m 
15. dziewczęta 2006  1000m 
16. chłopcy 2006  1000m 
17. dziewczęta 2005-2004  1000m 
18. chłopcy 2005-2004  1000m 
19. kobiety 2003-2002  1500m 
20. mężczyźni 2003-2002  2000m 
21. kobiety 2001 i starsi  1500m 
22. mężczyźni 2001 i starsi  2000m 

 
6. ZGŁOSZENIA: 

- zgłosić można pisemnie lub telefonicznie dowolną liczbę uczestników w każdej kategorii 
wiekowej do 25 września 2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa w Golicach, ul. Słubicka 1, 
69-100 Słubice, tel./fax 759-32-06,  e-mail sekretariatspgolice@edukacja.slubice.pl  



- każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową, na której będzie zgoda rodziców 
(opiekunów) na uczestnictwo w zawodach. 

7. NAGRODY: 
- za I miejsce puchar, 
- za miejsca I-III medale, 
- za miejsca I-VI  dyplomy,  
- za I miejsce w punktacji drużynowej przedszkoli, szkół podstawowych, i szkół 

ponadpodstawowych – puchary,  
- nagrody niespodzianki. 

 
8. KLUCZ PUNKTACJI DRUŻYNOWEJ 

- miejsce I – 12pkt. 
- miejsce II – 10pkt. 
- miejsce III – 8pkt. 
- miejsca IV-VI – 6pkt. 
- miejsca VII-X – 5pkt. 
- miejsca XI-XV – 4pkt. 
- miejsca XVI-XX – 3pkt. 
- miejsca XXI-XXV – 2pkt. 
- miejsca XXVI i dalsze 1pkt. 

 
9. UWAGI: 

- przesyłamy w załączeniu wzór karty startowej, którą przed biegiem powinien posiadać każdy z 
uczestników, 

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się biegów, 
- komunikat z zawodów zostanie umieszczony na stronie www.edukacja.slubice.pl w terminie 

do dwóch tygodni od rozegrania biegów,   
- organizator oferuje PYSZNĄ GROCHÓWKĘ przygotowaną przez RSP „NOWA WIEŚ”          

w Golicach, 
- opiekunowie grup proszeni są o dostarczenie na miejscu do sekretariatu zawodów 

czytelnej listy uczestników w celu bezbłędnego sporządzenia komunikatu zawodów. 
 

10. KLAUZULA INFORMACYJNA  
Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Golicach   
z siedzibą w Golicach, ul. Słubicka 1, 69-100 Słubice. 
Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 
a) listownie: ul. Słubicka 1, Golice , 69-100 Słubice 
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: sekretariatspgolice@edukacja.slubice.pl 
c) telefonicznie: 95 759 32 06  
Inspektor danych osobowych 
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Golicach inspektorem ochrony danych pod 
adresem e-mail: iodSPG@edukacja.slubice.pl 
Cel i podstawy przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe  dla potrzeb udziału w XX Golickiej Mili oraz w celu sporządzenia komunikatu z zawodów.  
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami państwa danych osobowych będą Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golicach, oraz osoby zainteresowane podsumowaniem zawodów – 
Komunikat Zawodów. 
Okres przechowywania danych 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe  przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub dla 
którego są przetwarzane w okresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to 
wskazane w obowiązujących przepisach o archiwizacji dokumentów. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do  swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje  
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało 
brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie XX Golicka Mila. 

 
Rozporządzenie 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 (RODO) oraz 
podjętych działań. 


