
Regulamin III Biegu Invictus 
Wersja „stacjonarna” 

 
Termin i miejsce biegu: 
Sobota, 18 grudnia 2021 roku, Gliwice 
Start/Meta – Lotnisko Aeroklubu Gliwickiego. Adres: Gliwice Lotnisko, 44-100 Gliwice  
 
Organizator: 
Fundacja Invictus Veteranus 
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice 
 
Cele: 
Pozyskanie środków finansowych na rzecz rodzin żołnierzy poległych na misjach 
poza granicami państwa. 
Poprawa wizerunku polskich weteranów z misji poza granicami kraju. 
Upowszechnienie i utrwalenie postaw patriotycznych w społeczeństwie polskim. 
 
Trasa biegu: 

1. Dystans okrążenia: ok. 3,6 km (na terenie lotniska). 
2. Każdy uczestnik pokonuje dowolny dystans. 
3. Limit czasowy biegu wynosi 60 minut. 
4. Ze względu na charytatywny cel akcji odbędzie się ona bez pomiaru czasu 

i klasyfikacji zwycięzców. 
 

 
 



Biuro Biegu: 
Biuro III Biegu Invictus będzie mieścić się na terenie lotniska Aeroklubu Gliwickiego. 
 
Harmonogram Biegu: 
8:00 – otwarcie biura biegu 
11:30 – zamknięcie biura biegu 
11:40 – rozgrzewka 
11:50 – powitanie zawodników 
12:00 – start biegu 
14:00 – zakończenie imprezy 
 
Uczestnictwo: 

1. W biegu mogą wziąć udział dorośli, młodzież i dzieci. Maksymalna liczba 
uczestników wynosi 1000 osób. Maksymalna liczba uczestników może zostać 
zmniejszona ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19. 

2. Wydarzenie zostanie zrealizowane z zachowaniem środków bezpieczeństwa 
wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju. Każdy uczestnik będzie 
zobowiązany do wypełnienia ankiety epidemiologicznej w dniu wydarzenia.  

3. Uczestnicy biegu  zobowiązani są do indywidualnego zabezpieczenia w środki 
ochrony związane z sytuacją pandemiczną COVID -19 ( maseczki, komin ).   

4. Uczestnicy biorą udział w Biegu na podstawie biletów: 
a. Ulgowy – dla dzieci do 16 roku życia, 
b. Normalny – młodzież i dorośli powyżej 16 roku życia. 

5. Bilety wstępu można zakupić za pośrednictwem strony weteran.org od 
10.01.2021, godz. 07:00 do 30.11.2021, godz. 24:00. 

6. Dzieci i młodzież do lat 18 może wziąć udział w Biegu wyłącznie za zgodą 
i pod opieką opiekuna prawnego, który zakupuje bilet uczestnika dla osoby 
poniżej 18 roku życia i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej start. 

7. Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator 
nie ubezpiecza uczestników. 

8. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze 
Biegu w dniu 18.12.2021 r. 

9. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą podać numer opłaconego zamówienia 
(otrzymany w mailu) oraz okazać dokument tożsamości. 

10. Każdy uczestnik, po pozytywnym zweryfikowaniu, otrzyma pakiet startowy 
składający się z numeru startowego, koszulki pamiątkowej i podarunków od 
partnerów Biegu, a na mecie medal pamiątkowy oraz małą butelkę wody. 

11. Każdy uczestnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować 
się do poleceń Organizatora i służb porządkowych. 

12. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
13. Organizator ma prawo odmówić udziału osobom, które:  

- w jawny sposób szerzą nienawiść, rasizm, dyskryminację grup społecznych,  
- są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,  
- swoim zachowaniem wpływają na zgorszenie dzieci i młodzieży. 



14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jednak 
nie później niż na 48h przed końcem sprzedaży biletów tzn. do 16.12.2021 r., 
godz. 24:00.  

15. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników 
imprezy - III Bieg Invictus - będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem  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 
i ustawy z dn.10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.  

 Administratorem danych osobowych jest Fundacja Invictus Veteranus, 
adres: ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice.  Podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest wyrażona przez uczestnika/opiekuna uczestnika zgoda na 
przestrzeganie Regulaminu III Biegu Invictus w trakcie zakupu biletu na 
stronie weteran.org. 
 Uczestnik imprezy poprzez akceptację Regulaminu III Biegu Invictus 
(wersja stancjonarna) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 
wizerunku przez Organizatora, tj. Fundację Invictus Veteranus obejmujące 
utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć 
przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych 
imprezy, oraz przetwarzanie w mediach elektronicznych i drukowanych. 


