
REGULAMIN  
Żorskiego Biegu Na Orientację 

 
I. ORGANIZATOR:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.  
 
II. WSPÓŁORGANIZATOR:  

1. ZS nr 3 w Żorach  
2. SP 1 w Żorach 
3. SZS w Żorach  

  
III. PATRONAT:  
Honorowy patronat nad zawodami objął Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha.  
  
IV. CEL: 

1. Popularyzacja biegów na orientację.  
 

V. TERMIN 
25 października 2019 r. (piątek) 
  
VI. RAMOWY PROGRAM:  
 
BIEG NA ORIENTACJĘ  
 - trasa o długości około 6 km  
 - limit 1,5 godziny  
 - ilość punktów kontrolnych 10 - 15  
 - godz. 9.00 rejestracja uczestników - biuro zawodów teren Strzelnicy Dębina 
 - godz. 9.50 Oficjalne Otwarcie   
 - start pierwszego uczestnika godz. 10.00  
  
Po zakończeniu biegu od godz. 12.30 poczęstunek regeneracyjny 
  
CEREMONIA ZAKOŃCZENIA BIEGU NA ORIENTACJĘ godz. 13. 30  
  
VII. KATEGORIE ORAZ KLASYFIKACJA:  

1. Każdą kategorię obejmuje znalezienie wszystkich punktów kontrolnych oraz 
ukończenie biegu przed limitem czasu. 

a) szkoły podstawowe rocznik 2009-2005 
b) szkoły średnie rocznik 2000-2004  
c) open rocznik 2001 i starsi 

  
2. Szkoły podstawowe: drużyna 4 osobowa(3 uczniów+1 opiekun osoba pełnoletnia) 
a) klasyfikacja tylko drużynowa – liczy się czas ostatniego zawodnika (wszyscy z patrolu 

muszą zgłosić się na metę). 
 

3. Szkoły średnie, szkoła może wystawić dowolną ilość zawodników 
a) klasyfikacja indywidualna. 

 
4. Open 
a) klasyfikacja indywidualna. 

 
5. Organizator ustala limit uczestnictwa zawodów – 100 osób – decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
6. .Przydział do kategorii wiekowych nastąpi na podstawie roku urodzenia. 

 



 
VIII. NAGRODY I WYRÓZNIENIA:  

1. kat. szkoły podstawowe – medale, upominek, dyplom – drużynowo, za m I-III 
2. kat szkoły ponadpodstawowe – medale, upominek, dyplom, kat. dziewcząt 

i chłopców, indywidualnie za m I-III 
3. kat. open – medale, upominek, dyplom, kat. kobiet i mężczyzn, indywidualnie,  
 za m I-III  
 

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
1. Osoby niepełnoletnie biorące udział w kat. szkół podstawowych mogą uczestniczyć w 

zawodach tylko pod opieką osoby pełnoletniej oraz za pisemną zgodą rodzica 
/opiekuna prawnego 

 /druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl/   
  

2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w kat. szkoły ponadpodstawowe mogą 
uczestniczyć  w zawodach za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego,  

 /druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej  www.mosir.zory.pl/  
  

3. Osoby niepełnoletnie biorące udział w kat. open zobowiązane są do wypełnienia 
formularza zgłoszeniowego   

 /druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej  www.mosir.zory.pl/  
  

4. Osoby pełnoletnie startujące w kategorii szkół ponadpodstawowych i kat. open 
zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dla osób pełnoletnich  

 /druk zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej  www.mosir.zory.pl/  
  

5. Start dla wszystkich zawodników jest bezpłatny.  
 
6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu jest złożenie przez uczestnika przed 

startem pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w 
imprezie sportowej (druk do pobrania w biurze zawodów lub na stronie internetowej 
Organizatora). Dopuszczalne jest także okazanie przed startem w biurze zawodów 
oryginału aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającym na 
udział w imprezie sportowej. 

 
7. Każdy uczestnik biegu powinien wypełnić kartę uczestnictwa zgodnie z dokumentem 

tożsamości i zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów (konieczność posiadania 
dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej). 

 
8. 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 XIII niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

 
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy i jego 

akceptacji. 
 

10. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne 
dla innych Uczestników. 

 



11. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się 
na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze 
zwierzętami, itp. 

 
X. ZGŁOSZENIA:  

1. Zgłoszenia są możliwe tylko przez formularz zgłoszeniowy dostępnym na stronie 
internetowej www.mosir.zory.pl 

2. Termin składania zgłoszeń do dnia 18.10.2019 (piątek) do godz. 15 30. Osobiście w 
kasie hali sportowej ul. Folwarecka 10. lub drogą e-mail na adres 
d.dymura@mosir.zory.pl (skan druku zgłoszenia) oryginał dostarczyć w dniu 
zawodów do sekretariatu wraz ze zgodami rodziców/opiekunów prawnych w 
przypadku osób niepełnoletnich (punkt IX regulaminu).  

 
XI. SPOSÓB ORGANIZACJI ZAWODÓW:  

1. Start zawodników odbywa się w określonych odstępach czasowych - interwał 
czasowy.  

2. Zadaniem zawodnika jest odnajdywanie kolejnych punktów kontrolnych w zadanej 
kolejności, wynikającej z mapy. 

3. O zwycięstwie decyduje w pierwszej kolejności poprawność pokonania trasy 
(wszystkie punkty kontrolne po kolei), a następnie czas pokonania trasy. 

4. Zawody zostaną przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu 
potwierdzenia punktów kontrolnych i pomiaru czasu SPORT ident (SI).  

5. Każdy zawodnik odbiera chip oraz numer startowy do pomiaru czasu w Biurze 
Zawodów w dniu imprezy. W przypadku zgubienie chipa zawodnik zobowiązany jest 
uiścić opłatę w wysokości 120 zł. na konto podane przez organizatora.  
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii 

startujących osób.  
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.  
3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany 

klęski żywiołowej, nagły atak zimy, żałoba narodowa itp.). 
4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony Służb 

Porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.   
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 

podczas dojazdu uczestników na miejsce zawodów i w czasie powrotu.  
6. Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych, parkowych jak i 

własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w Biurze 
Zawodów.  

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy i jego 
akceptacji.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na 
terenie obiektu jak i podczas biegu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje 
się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

10. Organizator zwraca szczególną uwagę na zachowanie ostrożności podczas 
przekraczania jezdni, tras rowerowych, a także konieczność uważania na pieszych 
poruszających się po ciągach komunikacyjnych.  

11. Dla uczestników imprezy Organizator zapewnia poczęstunek na mecie zawodów. 
12. Interpretacja regulaminu dokonywana jest przez organizatora.  

 
 
 
 
 

http://www.mosir.zory.pl/


XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA:  
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., informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory.  

2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych 
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl 
lub iod@eduodo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 
udzielonej zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie usług, 
zgodnych ze Statutem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach, m.in. wstępu 
na obiekty placówki, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę, kontakt 
związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych 
działaniach i informacji marketingowych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane 
osobowe: 

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, 
rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest 
niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji 
lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których podanie było 
opcjonalne to podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  

b)  w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest 
uzasadniony interes MOSiR Żory (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii usług świadczonych na 
Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych 
roszczeń; 

c)  w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
prawnie uzasadniony interes MOSiR Żory (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na 
wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego 
raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;  

d)  w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MOSiR Żory na podstawie 
zainteresowania ofertą MOSiR Żory. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1. b RODO) 

e) w celu promocji działalności MOSiR poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach 
masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest uzyskanie zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

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 Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żorach przetwarzają dane osobowe, dla których 
Administratorem jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach. 

mailto:aleksandra@eduodo.pl
mailto:iod@eduodo.pl


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 
celu/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 do żądania od Administratora:   

  
a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

 
b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

 
c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 
 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych, 

 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa, 

 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 

interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, 
chyba, że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania 
narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,  

e)  do przenoszenia danych, 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z prawo 
określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub 
z Inspektorem Danych Osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych 
osobowych, a od 25 maja 2018 r. 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.  

8. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej 
sprawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach może być wymogiem 
ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną 
zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia 
określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych 
będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia 
usługi.  

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 
Organizator: 
Miejski Ośrodek  
Sportu i Rekreacji w Żorach 

 


