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Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie 

Pęckowo, ul. Powstańców Wlkp. 1 

64 – 733 Drawsko 

tel. (67) 256 - 90 – 58 

 

       e-mail: sppeckowo@wp.pl  

       http:// www.sppeckowo.pl 

_______________________________________________________________ 

 

REGULAMIN  

XXVII  CROSSU IM. JÓZEFA NOJI 

 

 

I. Cel imprezy:  

• Uczczenie pamięci Patrona Szkoły- Józefa Noji, 

• Popularyzacja biegów przełajowych. 

 

II. Organizator:  

• Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie 

Pęckowo, ul. Powstańców Wlkp. 1, 64-733 Drawsko 

tel. 67 256 90 58 / 663 524 622 

 

III. Współorganizator:  

• Stowarzyszenie Biegaczy im. Józefa Noji w Pęckowie, 

• Gmina Drawsko. 

 

IV. Termin – miejsce - trasa: 

• CROSS odbędzie się 15 września 2019r. (niedziela), o godz. 930  

• Wydawanie pakietów startowych godz. 830-  915 

• Trasa: Świetlica Wiejska w Pęckowie  - kierunek Boisko sportowe w Pęckowie 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Każda szkoła ma prawo zgłosić 3 chłopców i 3 dziewczynki z każdej kategorii 

wiekowej (będzie brany pod uwagę rok urodzenia ucznia, a nie klasa). Limit ogólny 

300 uczniów. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez formularz online na stronie 

www.maratonczykpomiarczasu.pl oraz poprzez dostarczenie do organizatora zgody 

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku - załącznik nr 2 do 

regulaminu w terminie do 15.09.2019 r. do godz. 900.  Ponadto  szkoły z Gminy 

Drawsko zobligowane są dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji                     

w Pęckowie karty zgłoszeniowej, która jest załącznikiem nr 1 do niniejszego 

regulaminu. Zgłoszenia szkół z Gminy Drawsko należy dokonać w nieprzekraczalnym 

terminie do  07.09.2019 r.  do    godz. 930, a zgodę wysłać na adres szkoły lub 

dostarczyć osobiście do dnia 06.09.2019 r. 

http://www.sppeckowo.pl/
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3. Uczestnicy spoza Gminy Drawsko przybywają pod opieką rodzica lub prawnego 

opiekuna, dostarczając organizatorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych                  

i wykorzystanie wizerunku oraz zgodę na udział w zawodach – załącznik nr 3.            

 

VI. Dojazd uczestników: 

• Organizator  zapewnia dowóz uczniów ze szkół Gminy Drawsko  na zawody oraz 

odwóz po skończonej imprezie.  Pozostali uczestnicy – spoza Gminy Drawsko 

przyjazd i odjazd we własnym zakresie.  

 

Godziny dowozów z poszczególnych miejscowości: 

 Chełst   - 735 

 Drawski Młyn - 755 

 Drawsko  - 810 

 Piłka  - 800 

 

Godziny odwozów do poszczególnych miejscowości: 

 Chełst  - 1250 

 Drawski Młyn - 1250 

 Drawsko  - 1230 

 Piłka  - 1230 

 

VII.  Dystanse i kategorie biegowe:  

 chłopcy:          

• Rocznik 2012 -  ok. 200 m 

• Rocznik 2011-  ok. 200 m    

• Rocznik 2010 -  ok. 300 m     

• Rocznik 2009 -  ok. 400 m      

• Rocznik 2008 -  ok. 500 m 

• Rocznik 2007 -  ok. 600 m  

• Rocznik 2006 -  ok. 700 m 

• Rocznik 2005 -  ok. 800 m 

• Rocznik 2004 - ok. 1000 m   

 

 dziewczęta:          

• Rocznik 2012 -  ok. 200 m 

• Rocznik 2011 -  ok. 200 m    

• Rocznik 2010  -  ok. 300 m     

• Rocznik 2009 -  ok. 400 m      

• Rocznik 2008 -  ok. 500 m 

• Rocznik 2007 -  ok. 600 m  

• Rocznik 2006 -  ok. 700 m 

• Rocznik 2005 -  ok. 800 m 

• Rocznik 2004 - ok. 1000 m 
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VIII. Punktacja: 

• W każdej kategorii prowadzona będzie punktacja wg zasady: 

 I  miejsce  - 3 pkt., 

 II  miejsce  - 2 pkt., 

 III miejsce - 1 pkt. 

• Suma punktów zdobytych przez najlepszych zawodników składa się na punktację 

ogólną szkoły. Warunkiem przystąpienia szkoły spoza Gminy Drawsko do rywalizacji 

jest wytypowanie co najmniej jednego ucznia z każdej kategorii wiekowej. 

• Najlepsza szkoła otrzyma puchar. 

 

IX. Nagrody: 

• Dla trzech pierwszych zawodników z  każdej kategorii organizator przewiduje medale 

oraz nagrody rzeczowe, dla wszystkich uczestników przewidziane są medale 

pamiątkowe.  

 

X. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 

podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich. 

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 

związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności 

za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed,  

w trakcie lub po zawodach. 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie 

szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom oraz osobom trzecim. 

5. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony 

Organizatora w czasie trwania zawodów. 

6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 roku            

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego 

zmian.           
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Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

……………………. 
            (Pieczęć szkoły) 

 

 

Szkoła Podstawowa w ……………………………………………………….. 
 

DZIEWCZĘTA  

 

 

Imię i nazwisko opiekuna  ……………………………………………………… 

                                                                           

 

………..…………………………… 
                                                                             Pieczątka i podpis dyrektora 

 

 

 

 

Lp.  Imię i nazwisko  Rocznik  Dystans   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

……………………. 

         (Pieczęć szkoły) 

 

 

Szkoła Podstawowa w ……………………………………………………….. 
 

CHŁOPCY 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna  ……………………………………………………… 

                                                                           

 

………..…………………………… 
                                                                             (Pieczątka i podpis dyrektora) 

 

 

Lp.  Imię i nazwisko  Rocznik  Dystans   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    
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Załącznik 2 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz danych dziecka: ……………………………………………………, ucznia 

………………... przez Szkołę Podstawową im. Józefa Noji w Pęckowie w celu umożliwienia 

wzięcia udziału w XXVII  Crossie im. Józefa Noji w Pęckowie.  

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na 

przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie           

w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

………………………………………   ………………………………….. 

             (miejscowość, data)                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                  

z dnia 27 kwietnia2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę 

na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Szkołę Podstawową im. Józefa Noji         

w Pęckowie w celu umożliwienia wzięcia udziału w XXVII Crossie im. Józefa Noji            

w Pęckowie, a w tym na umieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej w Pęckowie, Gminy Drawsko, oraz na wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka w materiałach informacyjnych związanych z przebiegiem Crossu. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie 

danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym 

czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………………………   ………………………………….. 

             (miejscowość, data)                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik  3 

 

ZGODA RODZICÓW 

NA UDZIAŁ DZIECKA W XXVII CROSSIE  

IM. JÓZEFA NOJI W PĘCKOWIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 
 

Data urodzenia - PESEL …………………………..…………………………………… 

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu rodzica/opiekuna ………………………………………………………..… 

 

w XXVII CROSSIE IM. JÓZEFA NOJI W PĘCKOWIE, który odbędzie się dnia 

15.09.2019 r.  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

 

1. Oświadczam, że znane mi są postanowienia Regulaminu Biegu, które to 

postanowienia w pełni akceptuję i zobowiązuję się do ich bezwzględnego 

przestrzegania. 

2. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie danych i wizerunku mojego dziecka, 

zgodnie z zapisami Regulaminu Biegu. 

3. Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka zezwala na udział             

w biegu.  
 

 

………………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna) 

 

 


