
REGULAMIN TESTU COOPERA 

 

TERMIN: 11.06.2022 r. 
 
MIEJSCE: Stadion Syrenki OSiR Wawer przy ul. Starego Doktora 1 w Warszawie   
 
ORGANIZATOR: Fundacja Roberta Korzeniowskiego i Klub Sportowy RK Athletics 
 
NAGRODY – wszyscy uczestnicy otrzymają  dyplomy z wynikiem testu. Najlepsze wyniki z kategorii Kobiet i 

Mężczyzn zostaną nagrodzone pamiątkowymi trofeami Korzeniowski Cup – Wawer , miejsca drugie 
i trzecie zostaną uhonorowane dodatkowo medalami Fair Play  

 
UCZESTNICTWO: 

• W teście prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich (na 
podstawie oświadczenia), 

• W Teście Coopera mogą wziąć udział osoby, które w dniu 11.06.2022r. mają ukończone 

• 14 lat, 

• W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie 
pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w teście 

• Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w Biurze Zawodów 
oraz odebrać numer startowy, 

 
ZGŁOSZENIA: 

• Limit uczestników 45 osób, 

• Zgłoszeń dokonujemy przez link zapisowy znajdujący się w zakładce Wawerski Miting 
Lekkoatletyczny Korzeniowski CUP na stronie Klubu RK Athletics (www.rkathletics.com) do godziny 
18:00 dnia  8 czerwca 2022 r.  

• W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, zgłoszenia będą także przyjmowane w dniu zawodów od 
godziny 7:00 w biurze zawodów 
 

OPŁATY: 
Organizator nie pobiera opłaty startowej, udział jest bezpłatny. 
 
PROGRAM: 
7.00 Otwarcie biura zawodów 
8:15- wspólna rozgrzewka: 
8:40 -start pierwszej serii (15 osób 
9:10 -start drugiej serii (15 osób) 
9:40- start trzeciej serii (15 osób) 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Zawodnicy startować będą w seriach po 15 osób co 30 minut,  

• Podczas biegu uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte w widocznym miejscu, 

• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 

• Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie zawodów o ile wystąpią ważne 
przyczyny.  

• W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator. 

• Organizator zapewnia pomoc medyczną i obsługę sędziowską. 

• Za rzeczy pozostawione w trakcie zawodów  na obiekcie organizator nie odpowiada    

Ochrona danych osobowych  / RODO / 

http://www.rkathletics.com/


Poprzez zgłoszenie udziału w zawodach uczestnicy wyrażają zgodę aby dane osobowe i wizerunek mógł być 
wykorzystany zgodnie z obowiązującym prawem w uzasadnionym interesie administratora Fundacji Roberta 
Korzeniowskiego /art. 13 ust.1 i ust 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27.04.2016 
r./. 



ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W TEŚCIE COOPERA 

 

….................................................................................................................  

nazwisko, imię rodzica (opiekuna prawnego);  

 

….............................................................................................. ................... 

tel. kontaktowy rodzica / opiekuna 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

….................................................................................................................  

nazwisko, imię dziecka; data urodzenia dziecka 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w biegu, oraz że jego 

udział w biegu odbywa się za moją wiedzą i odpowiedzialnością. 

Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka zgłoszonego do biegu brak jest 

jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego 

udział w zawodach. 

Oświadczam, że dziecko zgłoszone do zawodów posiada aktualnie ubezpieczenie 

zdrowotne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w 

formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia biegu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz 926 z późn. zm.) Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka w materiałach informacyjnych dotyczących biegu. 

 

 

…........................................................................................................  

data i podpis 


