
 
Regulamin zawodów biegowych 

"Biegajmy razem - rodzice, dzieci na start" 
- 01.05.2019 - 

 
I. Organizator: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36A, 44-240 Żory. 
 

II. Cele imprezy:  
a) upowszechnianie biegania wśród dzieci jako najprostszej formy aktywności ruchowej,  
b) rozwijanie czynnego wypoczynku i wspólne spędzanie czasu wolnego dzieci z rodzicami.  

 
III. Termin miejsce: 

 Zawody odbędą się 1 maja 2019 r. na terenie Parku Cegielnia przy ul. Folwareckiej. 
 
IV. Zgłoszenia:  

 Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane bezpośrednio w dniu zawodów w godzinach  
 14.50 - 15. 30 (biuro zawodów usytuowane w pobliżu startu). Limit uczestników 200 os. 
 Decyduje kolejność zgłoszeń. Start godz. 16.00 
 

V. Kategorie oraz dystanse: 
 1. Zawody przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży szkolnej -   
 osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców: 

a) kat. rocznik 2015 i mł.   - dystans 50 metrów 
b) kat. rocznik 2014 - 2013   - dystans 100 metrów 
c) kat. rocznik 2012 - 2011   - dystans 300 metrów 
d) kat. rocznik 2010 - 2008   - dystans 500 metrów 
e) kat. rocznik 2007 - 2005   - dystans 800 metrów 
f) kat. rocznik 2004 - 2003   - dystans 1000 metrów 

  
2. Dodatkowe kategorie: 
a) "Tata na start" - dystans 300 metrów,  
b) "Mama na start" - dystans 300 metrów,  
c) sztafeta rodzinna(mama + dziecko do 6 lat) - dystans: dziecko 100 m, rodzic 300 m, 
d) sztafeta rodzinna (tata + dziecko do 6 lat) - dystans: dziecko 100 m, rodzic 300 m. 

  
 
VI. Uczestnictwo:  

1. 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 IX niniejszego regulaminu dotyczącym 
przetwarzania danych osobowych. 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy,  
a w przypadku udziału w biegu do jego akceptacji. 

 3. W kategoriach: rocznik 2015 i mł.; rocznik 2014 - 2013; rocznik 2012 - 2011 - warunkiem 
 dopuszczenia do zawodów jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego zarówno podczas 
 weryfikacji jak i trwania zawodów (nie dotyczy roczników 2010 - 2003 gdzie wymagane jest 
 pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego). 

4. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do udziału w zawodach jest złożenie przez 
uczestnika (opiekuna prawnego/rodzica - punkt VI Regulaminu ppkt. 2) pisemnego 



oświadczenia (załącznik nr 1) 
 
a) oświadczenie zawiera: 

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, 
- imię i nazwisko dziecka, 
- zgodę na udział dziecka w zawodach 
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem 
zawodów i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału  
w zwodach, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku 
dla potrzeb związanych z organizacją i promocją zawodów. 

4. Warunkiem dopuszczenia osoby pełnoletniej do udziału w zawodach jest złożenie przez 
uczestnika pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2) 
a) oświadczenie zawiera: 

- imię i nazwisko uczestnika 
- oświadczenie uczestnika potwierdzające: zgodę na udział w zawodach, zapoznanie się z 
regulaminem zawodów i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
w zawodach, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku 
dla potrzeb związanych z organizacją i promocją zawodów. 

 
VII. Nagrody:  
 1. Wszystkie dzieci kończące bieg zostaną uhonorowane pamiątkowym dyplomem oraz 
 upominkiem. Pierwsza „trójka” z każdego biegu otrzyma dodatkowo medal. 
 2. Rodzice biorący udział w startach indywidualnych za miejsca I - III otrzymają pamiątkową 
 koszulkę. 
 3. Reprezentacje sztafet za miejsca I - III otrzymają upominki. 
 
VIII. Ustalenia końcowe:  

a) organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW, ubezpieczają się oni we własnym zakresie, 
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów, 
b) w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zawody zostaną odwołane,  
c) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszystkich kwestii spornych. 

 
 
IX  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. 

 
 
 
 
Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
 
 


