REGULAMIN
I Żorski Bieg Biało-Czerwony
11.11.2018
I. ORGANIZATOR
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach
II. CEL
1. Upamiętnienie przez mieszkańców obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
3. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2018 r., start o godz. 11.11
2. Miejsce startu oraz mety: Rynek Miasta Żory.
3. Dystans wynosi około 2,5 km (limit czasu 30 minut).
4. Trasa biegu wiedzie przebiega po drogach publicznych i wewnętrznych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w biegu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich oraz ma charakter wspólnej
rodzinnej aktywności fizycznej. W związku z uroczystym charakterem obchodów 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, mile widziane będą wśród uczestników
biegu akcenty i atrybuty biało czerwone (stroje, szaliki, czapki, chorągiewki).
2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest złożenie przed startem przez
uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego/rodzica)
pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie
sportowej (obowiązuje druk Organizatora do pobrania w biurze zawodów lub na
stronie internetowej www.mosir.zory.pl). Dopuszczalne jest także okazanie przed
startem w biurze zawodów oryginalnego, aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie
zdrowia pozwalającym na udział w imprezie sportowej celem wykonania przez
organizatora kserokopii dokumentu.
3. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział
w biegu (obowiązuje druk Organizatora do pobrania w biurze zawodów lub na stronie
internetowej www.mosir.zory.pl)
4. Każdy uczestnik biegu powinien wypełnić kartę uczestnictwa zgodnie z dokumentem
tożsamości i zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów (konieczność posiadania
dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej). W przypadku osób nie posiadających
własnego dokumentu tożsamości weryfikacja odbędzie się na podstawie dokumentu
rodzica/opiekuna.
5. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje
dyskwalifikację.
6. 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
2017 r. poz. 880 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 obowiązkiem informacyjnym
zawartym w punkcie X niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych
osobowych.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy,

a w przypadku udziału w biegu do jego akceptacji.
Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne
dla innych Uczestników.
9. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się
na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze
zwierzętami.
10. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych odbędzie się 11.11.2018
roku w Biurze Zawodów w godzinach od 9.00 do 10.30
11. Organizator ustala limit uczestników – 500 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
8.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia tylko indywidualne będą przyjmowane w dniu zawodów w Biurze
zawodów - Rynek Miasta Żory w godzinach od 9.00 do 10.30 (wskazane
wcześniejsze pobranie odpowiednich dokumentów ze strony organizatora
i wypełnienie ich przed rejestracją w biurze zawodów).
VI. KATEGORIE I KLASYFIKACJA
1. Żorski Bieg Biało-Czerwony ma charakter rekreacyjny, w związku z tym nie będzie
prowadzony pomiar czasu, jak również nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja na
mecie biegu.
VII. PAKIET DLA UCZESTNIKÓW:
a) pamiątkowa koszulka dla każdego uczestnika biegu w barwach białej lub
czerwonej
b) możliwość udziału w konkursie z nagrodami
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany
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.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii
startujących osób.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione
podczas trwania imprezy.
5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
6. Organizator udostępnia zawodnikom do przebrania namiot / szatnię bez możliwości
pozostawienia w niej rzeczy osobistych.
7. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu w biegu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
X. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Organizator informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji z siedzibą: 44-240 Żory, ul. Wolności 36a.
2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa
lub realizacja umowy.
3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową
w sprawie przetwarzania danych jest: Jakub Rezmer – Zastępca Głównego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych MOSiR Żory. E-mail: kuba@eduodo.pl
4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających
z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych,
wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa lub
podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.
UWAGA: Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla zainteresowanych uczestników
imprezy.
W dniu zawodów ok. godz.11. 50 odbędzie się konkurs z nagrodami. Do udziału w konkursie
uprawnione będą zainteresowane osoby, które ukończą Żorski Bieg Biało-Czerwony
posiadające numer startowy (oryginał). Z dostępnej puli nagród organizator dokona
losowania numerów, które będą stanowić odpowiednik numeru startowego. Wylosowana
osoba proszona będzie o podejście do spikera zawodów (czas oczekiwania 30 sekund). W
przypadku nieobecności losowany będzie kolejny numer. Wylosowanej osobie zadane
zostanie pytanie konkursowe, którego poprawność odpowiedzi decydować będzie o
przyznaniu nagrody. Zgubienie numeru startowego uniemożliwia udział w konkursie.
Organizator nie dopuszcza przekazywania numeru startowego osobom trzecim.
Organizator: MOSiR Żory

