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I. ORGANIZATOR 
I Liceum Ogólnokształcące Płockiego  Uniwersytetu  Ludowego  
im. 111. Eskadry Myśliwskiej w Wołominie 
 
II. PARTNERZY  I  ORGANIZACJE  WSPIERAJĄCE 
Starosta Powiatu Wołomińskiego,  Burmistrz Miasta i Gminy Wołomin, 
Akademia Sztuki Wojennej, Torstar, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej, Grom Group, Fundacja Niezapomniany, Fundacja 
Sprzymierzeni z Grom, Combat Alert, LOK, Solidarność Walcząca, Wojskowe 
Przedsiębiorstwo Handlowe, Fundacja Historyczna Lotnictwa.  
 
III. CEL 

1. Uczczenie pamięci lokalnej bohaterki II wojny światowej – sanitariuszki 
Halinki Brzuszczyńskiej  pseudonim „Mała”. 

2. Popularyzacja wiedzy na temat wojennych losów i konspiracyjnej 
działalności  mieszkańców  powiatu wołomińskiego. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. 
4. Upowszechnianie biegów patrolowych. 
5. Integrowanie uczestników wydarzenia. 

 
IV. TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin biegu 28.09.2018r.   
2. Bieg odbędzie się na terenie lasu w okolicach Cmentarza Parafialnego 

w Wołominie; start- parking przy cmentarzu (od strony ul. Granicznej), 
meta- Torstar Wołomin Park Linowy (ul. Wołomińska 3A). 

3. Szczegółowy program biegu dostępny dostępby w zał.2. 
 
V. TRASA  BIEGU 

1. Całość trasy przebiega leśnym traktem. 
2. Na 5km dystansie rozlokowanych jest pięć stanowisk, gdzie uczestnicy 

zobowiązani są do wykonania przewidzianych na nich zadań (zał.1) 
 
VI. WARUNKI  UCZESTNICTWA W BIEGU 

1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu  jest dokonanie rejestracji 
koedukacyjnego zespołu czteroosobowego do dnia 21.09.2018r., 
rejestracja w biegu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego 
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regulaminu. W skład każdej drużyny musi obowiązkowo wchodzić jedna 
zawodniczka. 

3. Dokonując rejestracji Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 
umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia 
Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w 
związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz 
nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.        

4. Rejestracji 4- osobowej drużyny należy dokonać poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego (zał. nr 3) i przesłanie jej na adres mailowy 
organizatora: wolomin@pulliceum.edu.pl w terminie do dnia 
21.09.2018r. Każda drużyna otrzyma informacje zwrotną potwierdzającą 
udział w zawodach.  

5. Ilość startujących drużyn ograniczona, o zakwalifikowaniu drużyny do 
biegu decyduje kolejność zgłoszeń. 

VII. KATEGORIE STARTOWE 
1. Uczniowie szkół mundurowych- strojem startowym obowiązującym w 

klasyfikacji mundurowej jest mundur polowy. 

2. Reprezentacje służb lub uczelni mundurowych – strojem startowym 
obowiązującym w klasyfikacji mundurowej jest mundur polowy. 

3. Uczniowie szkół gimnazjalnych i harcerze-  strojem startowym 
obowiązującym w klasyfikacji OPEN jest strój sportowy. 

 
VIII. KLASYFIKACJA 

1. Klasyfikacja drużynowa w kategorii mundurowej i kategorii open–  trzy 
pierwsze miejsca drużynowe na podstawie czasów.   

2. Klasyfikacja indywidualna – trzy pierwsze miejsca na podstawie sumy 
indywidualnych wyników strzelania z pistoletu i rzutu granatem.    

3. Klasyfikacja wiekowa – wyróżnienie najmłodszego i najstarszego 
uczestnika biegu.                                                                                               
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IX. DANE OSOBOWE ORAZ WIZERUNEK 

1. Każdy uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. 

2. Każdy uczestnik biegu wyraża zgodę na utrwalenie w dowolnej formie i 
publikację jego wizerunku zgodną z potrzebami organizatora, 
bezterminowo, na każdym znanym w chwili wyrażania zgody polu 
eksploatacji. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania 
Biegu. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu 
związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na 
terenie biegu. 

4. Wyniki biegów zostaną ogłoszone bezpośrednio po biegu. 
5. O wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator, 

do którego również należy ostateczna interpretacja regulaminu. 
 

KONTAKT  Z  ORGANIZATOREM 
Agnieszka Kaczyńska: 

mail: a.kaczynska@pulplock.edu.pl,  

kom. 512 256 195          

Jacek Brzuszczyński:  

kom. 501 636 653 
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Zał.1 

ZADANIA NA TRASIE  BIEGU 
 

1. przenoszenie rannego na noszach 
2. rzut granatem  F1 do celu 
3. strzelanie biathlonowe ze sportowego karabinu  pneumatycznego – 

pozycja leżąc 
4. strzelanie precyzyjne z pistoletu pneumatycznego do tarczy sylwetkowej 
5. tor taktyczny. 
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Zał.2 
 
PROGRAM  BIEGU 
 
9.00– Uroczysta zbiórka i Apel Poległych przy Zbiorowym Grobie Poległych 
pod Majdanem na Cmentarzu Parafialnym w Wołominie. 
 
9.30– Rejestracja Zawodników (4 – osobowe patrole). 
                                               
10.00– START BIEGU. 
 
12.00– Zakończenie biegu, wręczenie pamiątkowych medali. 
 
13.00 – Poczęstunek grochówką. 
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Formularz zgłoszeniowy  

I BIEG PATROLOWY PAMIĘCI HALINKI BRZUSZCZYŃSKIEJ PSEUDONIM „MAŁA” 
 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 

I PRZESŁĄNIE NA ADRES MAILOWY wolomin@pulliceum.edu.pl   

      

DANE OSOBOWE:            

Imię i Nazwisko …........................................................................................................................... 

Data urodzenia ............................................................................................................................... 

Adres mailowy/telefon..................................................................................................................... 

Szkoła (jeśli dotyczy) ......................................................................................................................  

Imię i Nazwisko ............................................................................................................................... 

Data urodzenia ............................................................................................................................... 

Adres mailowy/telefon..................................................................................................................... 

Szkoła (jeśli dotyczy) ......................................................................................................................  

Imię i Nazwisko ............................................................................................................................... 

Data urodzenia ............................................................................................................................... 

Adres meilowy/telefon..................................................................................................................... 

Szkoła (jeśli dotyczy) ......................................................................................................................  

Imię i Nazwisko ............................................................................................................................... 

Data urodzenia ............................................................................................................................... 

Adres meilowy/telefon..................................................................................................................... 

Szkoła (jeśli dotyczy) ......................................................................................................................  
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KATEGORIA: 

 Mundurowe 

 OPEN 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO 

*Oświadczam, że biorę udział w I BIEGU PATROLOWEGO PAMIĘCI HALINKI BRZUSZCZYŃSKIEJ 
PSEUDONIM „MAŁA” (dystans 5 km) na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w 
stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 
Jednocześnie oświadczam, że znane są mi postanowienia REGULAMINU BIEGU, które to postanowienia w 
pełni akceptuję i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania. 
*Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku, w tym do publikacji, pokazywania i 

wykorzystywania  

w zależności od wyboru zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych 

biograficznych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym 

świecie. 

*Niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia zezwala na udział w biegu. 

 

Podpis zawodnika 

.............................................................. 

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA) ZAWODNIKA NIEPELNOLETNIEGO 

*Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w I BIEGU PATROLOWEGO PAMIĘCI HALINKI 

BRZUSZCZYŃSKIEJ PSEUDONIM „MAŁA” (dystans 5 km) mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej 

na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w 

razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Jednocześnie oświadczam, że znane są mi 

postanowienia REGULAMINU BIEGU, które to postanowienia w pełni akceptuję i zobowiązuję mojego 

syna/córki/podopiecznego/podopiecznej się do ich bezwzględnego przestrzegania. 

*Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku syna/córki/podopiecznego/podopiecznej, w tym do 

publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, portretu, jak również do 

rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach 

istniejących obecnie 

 i w przyszłości na całym świecie. 

* Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej zezwala na udział  

w biegu. 

 

Podpis rodzica, opiekuna  

.................................................. 
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W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu 
Ludowego im. 111. Eskadry Myśliwskiej  Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, 
przeprowadzenia i promocji I BIEGU PATROLOWEGO PAMIĘCI HALINKI BRZUSZCZYŃSKIEJ 
PSEUDONIM „MAŁA” 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może 

przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są 

przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko 

pojętych funduszy unijnych) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, 

umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i 

telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).Dane osobowe przetwarzane przez I Liceum Ogólnokształcące 

Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 111. Eskadry Myśliwskiej przechowywane będą przez okres niezbędny 

do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 

regulamin biegu. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,  

• żądania ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą 

elektroniczną kierując korespondencję na adres wolomin@pulliceum.edu.pl Osoba której dane przetwarzane są 

na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 111. Eskadry 

Myśliwskiej Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w I BIEGU 

PATROLOWEGO PAMIĘCI HALINKI BRZUSZCZYŃSKIEJ PSEUDONIM „MAŁA” 

 

 


