
REGULAMIN  

przyznania tytułu  

Zdobywcy Korony Półmaratonów Lubelszczyzny 

 

§ 1 Organizator 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przyznawania tytułu Zdobywcy Korony 

Półmaratonów Lubelszczyzny.  

2. Organizatorem projektu „Korona Półmaratonów Lubelszczyzny” są łącznie następujące 

podmioty: 

1) Fundacja BezMiar z siedzibą w Puławach, będącej organizatorem „Półmaratonu Zielonych 

Sznurowadeł”; 

2) Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Chełmie, będącego 

organizatorem „Półmaratonu Chełmskiego”; 

3) Region Środkowo - Wschodni NZZS Solidarność z siedzibą w Lublinie, będący 

organizatorem „PKO Półmaratonu Solidarności”; 

4) Stowarzyszeniem Strefa Triathlonu z siedzibą w Kraśniku, będącym organizatorem 

„Kraśnik Półmaratonu im. 24. Pułku Ułanów”; 

5) Stowarzyszeniem ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny 

z siedzibą w Lubartowie, będącego organizatorem „Półmaratonu Bez Granic”; 

6) Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „TOMASOVIA” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, 

będącego organizatorem „Półmaratonu Tomaszowskiego”; 

7) Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie z siedzibą w Lublinie, będącej organizatorem 

„Półmaratonu Lubelskiego”;  

działając wspólnie na podstawie Porozumienia z dnia 2.01.2019 r. powołującego Komitet 

Organizacyjny projektu pn. „Korona Półmaratonów Lubelszczyzny”, zwani dalej 

Organizatorem.  

3. Obsługę biurową i koordynację projektu prowadzi Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, zwana 

dalej Koordynatorem.  

 

 

 



§ 2 Warunki uzyskania tytułu zdobywcy Korony Półmaratonów Lubelszczyzny 

1. Uzyskanie tytułu Zdobywcy Korony Półmaratonów Lubelszczyzny uzależnione jest od 

ukończenia pięciu wybranych biegów ulicznych na dystansie półmaratonu, odbywających się 

na terenie województwa lubelskiego w okresie danego roku kalendarzowego liczonego od 1 

stycznia do 31 grudnia. 

2. Do Korony Półmaratonów Lubelszczyzny zaliczane są następujące biegi uliczne: 

1) Bieg Zielonych Sznurowadeł, 

2) Półmaraton Chełmski, 

3)  PKO Półmaraton Solidarności, 

4) Kraśnik Półmaratonu im. 24. Pułku Ułanów, 

5) Półmaraton Bez Granic, 

6) Półmaraton Tomaszowski, 

7) Półmaraton Lubelski. 

3. Podczas weryfikacji uwzględnieni zostaną wszyscy zawodnicy, którzy wystartują, w co najmniej 

jednym z wymienionych w pkt. 2 biegów.   

4. W końcowej klasyfikacji zostaną uwzględnione osoby, które uzyskają tytuł Zdobywcy Korony 

Półmaratonów Lubelszczyzny.  

§ 3 Weryfikacja 

1. Weryfikacja potwierdzająca zdobycie Korony Półmaratonów Lubelszczyzny odbędzie się na 

podstawie analizy komunikatów końcowych (wyników) z poszczególnych biegów ulicznych 

wymienionych w § 2 pkt 2 niniejszego regulaminu.  

2. Weryfikacja wyników będzie prowadzona po każdym z biegów wymienionych w § 2 pkt. 2, a jej 

wyniki będą publikowane na stronie internetowej projektu niezwłocznie po jej 

przeprowadzeniu. 

3. Komunikat końcowy określający osoby, które uzyskały tytuł Zdobywcy Korony Półmaratonów 

Lubelszczyzny zostanie podany w terminie 14 dni po zakończeniu ostatniego z biegów 

wymienionych w § 2 pkt 2 regulaminu za pośrednictwem stron internetowych i mediów 

społecznościowych, a także przekazany do wiadomości mediów.  

§ 4 Wyróżnienia 

1. Osoby, które spełnią określone w niniejszym regulaminie warunki uzyskają tytuł Zdobywcy 

Korony Półmaratonów Lubelszczyzny i uzyskają prawo do odebrania pamiątkowego 

wyróżnienia.  



2. Wyróżnienia zostaną wręczone na gali podsumowującej daną edycję projektu Korony 

Półmaratonów Lubelszczyzny. Termin i miejsce spotkania zostanie ogłoszone z odpowiednim 

wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych 

Organizatorów.  

3. Osoby nieuczestniczące w podsumowaniu projektu, które uzyskały tytuł Zdobywcy Korony 

Półmaratonów Lubelszczyzny będą mogły odebrać wyróżnienie w późniejszym terminie 

w siedzibie Koordynatora. 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

1. Poprzez zgłoszenie udziału w danym biegu zawodnik wyraża zgodę i zezwala na przetwarzanie 

przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem PE 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym 

momencie, kierując korespondencję na adres Koordynatora.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia weryfikacji uczestnictwa w danym biegu, 

b) przekazywania zawodnikom informacji dotyczących realizacji projektu, 

c) sporządzenia i udostępnienia komunikatu końcowego określającego grupę osób, które 

zdobyły tytuł „Korony Półmaratonów Lubelszczyzny” 

d) w każdym wypadku wyłącznie na potrzeby realizacji projektu „Korony Półmaratonów 

Lubelszczyzny”. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Zapytania odnośnie Korony Półmaratonów Lubelszczyzny należy kierować na adres: 

info@koronalubelszczyzny.pl . 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.  

3. W kwestiach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzyga Organizatorów. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Organizatorów.  


