REGULAMIN
Indywidualny 3 Żorski Bieg Biało-Czerwony
11.11.2020
I. ORGANIZATOR:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
II. CEL:
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
3. Obchody 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości.
III. CHARAKTER IMPREZY
1. Ze względu na trwający w kraju stan epidemiologiczny, reżim sanitarny oraz
bezpieczeństwo, zdrowie uczestników i mieszańców bieg odbędzie się w formule
indywidulanych startów każdego uczestnika bez narzuconego miejsca startu oraz
dystansu. Wymogiem będzie pokonanie jednorazowo punkt pośredniego w godzinach
od 11.00 do 14.00.
2. Żorski Bieg Biało-Czerwony ma charakter rekreacyjny, w związku z tym nie będzie
prowadzony pomiar czasu, jak również nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja.
3. Udział w biegu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. W związku z uroczystym
charakterem obchodów Odzyskania Niepodległości przez Polskę, mile widziane będą
wśród uczestników biegu akcenty i atrybuty biało czerwone (stroje, szaliki, czapki,
chorągiewki).
IV. TERMIN, TRASA:
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2020r.
2. Trasa biegu dowolna, wybrana indywidualnie przez każdego uczestnika przebiegać
powinna po ścieżkach, chodnikach, deptakach (bez korzystania z dróg publicznych).
Należy jednak pokonać jednorazowo punkt pośredni zlokalizowany w Parku Cegielnia
(brama MOSiR) w godzinach od 11.00 do 14.00. Zachęcamy by pokonać dystans
minimum 2,5 km (długość biegu w poprzednich latach).
V. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach od 3 do 6 listopada 2020 r. do godz. 12.00
poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)
dostępnego na stronie internetowej Organizatora (www.mosir.zory.pl) i odesłanie go
na adres email d.dymura@mosir.zory.pl. Po tym terminie na stronie organizatora
zostanie opublikowana lista uczestników biegu z przypisanymi numerami startowymi.
2. Numery startowe będzie można odbierać w Kasie Hali Sportowej ul. Folwarecka 10 w
dniach od 8 do 9 listopada w godzinach od 7.00 do 20.00 oraz w dniu 10 listopada od
7.00 do godziny 15.00. Po tym czasie nie będzie możliwości odbioru numeru.
3. Organizator ustala limit uczestników: 250 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem dopuszczenia osoby NIEPEŁNOLETNIEJ do udziału w biegu jest:
a) wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1) i odesłanie go na adres d.dymura@mosir.zory.pl.,
b) złożenie przy odbiorze numeru startowego przez rodzica lub opiekuna prawnego
pisemnego oświadczenia-zgoda rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr
2).
Oświadczenie zawiera:
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego,
- imię i nazwisko dziecka,
- zgodę na udział dziecka w imprezie
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się
z regulaminem imprezy i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do
udziału w imprezie, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz
rozpowszechnienie wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją
imprezy.
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c) wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o świadomości
ryzyka dotyczącego COVID 19 (załącznik nr 3) dostępnego na stronie
organizatora www.mosir.zory.pl i złożenie go w kasie hali sportowe przy odbiorze
numeru startowego.
Warunkiem dopuszczenia osoby PEŁNOLETNIEJ do udziału w biegu jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) i odesłanie go na
adres d.dymura@mosir.zory.pl.,
b) złożenie przy odbiorze numeru startowego przez uczestnika pisemnego
oświadczenia uczestnika (załącznik nr 4)
Oświadczenie zawiera:
- imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu kontaktowego,
- oświadczenie uczestnika potwierdzające: zgodę na udział w imprezie, zapoznanie
się z regulaminem imprezy i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań do udziału
w imprezie, informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnianiu
wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
c) wypełnienie oświadczenia o świadomości ryzyka dotyczące COVID 19
(załącznik nr 5) dostępnego na stronie organizatora www.mosir.zory.pl i złożenie go
w kasie hali sportowe przy odbiorze numeru startowego.
Obowiązują tylko druki oświadczeń udostępnione przez Organizatora będące do
pobrania na stronie internetowej www.mosir.zory.pl
Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje
dyskwalifikację. Nie jest dozwolone przekazywanie numeru startowego osobie
trzeciej.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy,
a w przypadku udziału w biegu do jego akceptacji.
Uczestnik imprezy na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” oraz art. 7 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, oraz art.
81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją
biegu. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zawartą
w punkcie XII niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

VII. „PAKIET DLA UCZESTNIKÓW”:
1. Pamiątkowy numer startowy oraz mini flaga biało-czerwona wydawane będą w Kasie
Hali Sportowej (zgodnie z regulaminem punkt V.2)
2. Pamiątkowy gadżet (czapka) dla każdego uczestnika biegu w kolorze białym lub
czerwonym, wydawany będzie w punkcie pośrednim zlokalizowanym w Parku
Cegielnia (brama MOSiR) w godzinach od 11.00 do 14.00. Warunkiem otrzymania
gadżetu jest posiadanie numeru startowego i wykonanie przez Organizatora
pamiątkowego zdjęcia.
3. Możliwość udziału w konkursie z nagrodami (zgodnie z punktem XI regulaminu),dla
osób które pojawią się podczas biegu w punkcie pośrednim zlokalizowanym w Parku
Cegielnia (brama MOSiR) w godzinach od 11.00 do 14.00 (weryfikacja na podstawie
zdjęć wykonanych przez Organizatora).
VIII. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS
IMPREZY:
1. Pojawienie się w punkcie pośrednim oraz uczestnictwo w "Indywidualnym Żorskim
Biegu Biało-Czerwonym" oznacza akceptację postanowień regulaminu imprezy oraz
przepisów powszechnie obowiązującego prawa i jest jednocześnie zgodą na
rejestrację wizerunku i dźwięku oraz publikację zdjęć z wydarzenia.
2. Organizator będzie utrwalał przebieg imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.
3. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu
społecznościowym oraz na stronie internetowej organizatorów, a także w mediach
lokalnych.

4. Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w
art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego.
5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie punktu
pośredniego zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności
przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i
przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa
i
porządku.
6. Z uwagi na fakt panującego w naszym kraju stanu epidemiologicznego, nie
przewiduje się zorganizowanego udziału widzów na trasach oraz w okolicach punktu
pośredniego.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą nowe
obostrzenia epidemiologiczne, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, niespotykany
atak zimy, żałoba narodowa itp.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje
się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy poprzez
komunikaty na stronie organizatora.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii
startujących osób.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
X. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19
1. W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie
przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniu organizacji przepisy sanitarnoepidemiologiczne obowiązujące w przestrzeni publicznej w szczególności należy
zwrócić uwagę na zasady dotyczące zakrywania nosa i ust.
2. W ramach zasad o których mowa w pkt 1:
a. Organizatorzy zobowiązani są m.in. do:
- weryfikowania liczby osób uczestniczących w imprezie stosownie do limitu
określonego w pkt V.3,
- zapewnienia uczestnikom imprezy w punkcie pośrednim środków do dezynfekcji
rąk,
b. Uczestnicy zobowiązani są m.in. do:
- przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w tym w
szczególności częstej dezynfekcji rąk,
- zachowania dystansu społecznego,
- osoby odbierające numer startowy muszą mieć zasłonięte usta i nos,
- ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany podpisać
oświadczenie (załącznik) dotyczące COVID 19
XI. KONKURS Z NAGRODAMI
Do 13 listopada organizator przeprowadzi konkurs z nagrodami za pośrednictwem
strony www.mosir.zory.pl. Organizator zastrzega jednak, że konkurs odbędzie się
przy minimalnym udziale w imprezie 100 osób. Do udziału w konkursie uprawnione
będą zainteresowane osoby, które w dniu biegu wypełniły warunki regulaminu i
pojawią się w punkcie pośrednim zlokalizowanym w Parku Cegielnia (brama MOSiR)
w godzinach od 11.00 do 14.00 (weryfikacja na podstawie zdjęć).
Z dostępnej puli uprawnionych uczestników organizator dokona losowania numerów,
które będą stanowić odpowiednik numeru startowego. Zwycięzców poprosimy o
kontakt z Dziełem Sportowym celem ustalenia szczegółów odbioru nagród (do dnia
27 listopada). Przy odbiorze nagrody zwycięzcy zadane zostanie pytanie konkursowe,
którego poprawność odpowiedzi decydować będzie o przyznaniu nagrody. Przy
odbiorze nagrody uczestnik będzie musiał okazać swój numer startowy oraz
dokument tożsamości. Zgubienie numeru startowego uniemożliwia udział w
konkursie. Organizator nie dopuszcza przekazywania numeru startowego osobom
trzecim.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. UCZESTNICTWA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą
poczty elektronicznej (e-mail): mosir@mosir.zory.pl
2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca
przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz uczestnictwa w imprezach
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na
zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają
jego dane osobowe,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy,
bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 3 lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych
przepisach prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy
skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r.
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.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezach
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Organizator: MOSiR Żory

