
Regulamin 
Wyścigu rowerowego 

11.08.2020 
 

1. Organizator: 
 - MOSiR Żory 
 - Kolarski Klub Sportowy Żory 
 
2. Cel :  
 a) popularyzacja sportu kolarskiego na terenie miasta Żory 
 b) zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu 
 c) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu rywalizacji sportowej 
 
3.Termin i miejsce zawodów:  
 a) 11.08.2020 /wtorek/ 
 b) wyścigi odbędą się w Parku Cegielnia ul. Folwarecka w Żorach 
 c) biuro zawodów Park Cegielnia  

4. Trasa wyścigu: 
 a) start i meta Park Cegielnia  
 b) długość jednego okrążenia 400 m 
 c) wyścig zostanie rozegrany przy ruchu całkowicie zamkniętym  
  
5. Program zawodów ( wyścigi będą rozgrywane kolejno, czas startu może ulec przesunięciu) 
 

godz. 14.45 – 16.15 weryfikacja uczestników biuro zawodów 
 
godz. 16. 15 
Odprawa techniczna/Rozgrzewka zawodników  
 
godz. 16. 30 Wyścigi rowerowe – starty w poszczególnych kategoriach 
długość trasy – podana na odprawie technicznej 
 

 kat. rocznik 2010 i mł. /dziewczęta; chłopcy/ 
 kat. rocznik 2009 /dziewczęta; chłopcy/ 
 kat. rocznik 2008 /dziewczęta; chłopcy/ 

kat. rocznik 2007 /dziewczęta; chłopcy/ 
kat. rocznik 2006 /dziewczęta; chłopcy/ 
kat. open /dziewczęta; chłopcy/ 

 
6. Zgłoszenia  

Uwaga! Organizator ustala limit uczestników – 150 osób; decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

a) zgłoszenia do dnia 09.08.2020 na adres e-mail: dariuszskupien@wp.pl 
(w treści podać: imię, nazwisko zawodnika, rocznik, miasto lub klub) 
lub w dniu zawodów w godz. 14.45 – 16.15 pod warunkiem nie wykorzystania limitu 150 osób, 
 
b) Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach osoby niepełnoletniej jest złożenie w dniu  

imprezy w Biurze Zawodów wypełnionego Oświadczenia (załącznik nr 1). 
 Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub  
 w Sekretariacie Zawodów. 

Oświadczenie zawiera: 
 - imię i nazwisko uczestnika, imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr telefonu, 
 - oświadczenie potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem zawodów i akceptacją jego treści, 

braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, informację o przetwarzaniu danych osobowych 
oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, 
oświadczenie o świadomości ryzyka dotyczące COVID 19, 

 
c) w kategoriach: rocznik 2010 i mł.; rocznik 2009; rocznik 2008; rocznik 2007 – warunkiem 
dopuszczenia do zawodów jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego zarówno podczas 
weryfikacji jak i trwania zawodów.  



d) Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zawartą w  
punkcie 11 niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych. 

 
7. Sposób przeprowadzenia zawodów 

a) wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Kolarskiego, 
b) opieka medyczna będzie dyżurować w okolicach mety i startu, 
c) zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą 
d) uczestniczy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób 
zabezpieczających trasę wyścigu, 
e) w przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych zdarzeń - zawodnik jest zobowiązany do zjechania  
z trasy i oczekiwanie na pomoc medyczną, techniczną.  

 
8. Nagrody: 

- nagrody za miejsca I-III, wyróżnienia za miejsca IV-VI w każdej z kategorii; upominek dla każdego 
zawodnika 

 
9. Postanowienia końcowe  

a) w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator oraz sędzia główny mogą 
podjąć decyzję o odwołaniu wyścigu,  

 b) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu, 
 c) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione na terenie imprezy, 

d) we wszystkich sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje Sędzia Główny 
zawodów w porozumieniu z Organizatorem. 
e) nie przewiduje się udziału publiczności, za wyjątkiem opiekunów towarzyszących nieletnim 
uczestnikom. 
f) od uczestników wymagany jest sprawny rower, kask ochronny, strój sportowy. 

 
10. Zasady bezpieczeństwa COVID-19 

a) w związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie 
przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniu organizacji przepisy sanitarno-
epidemiologiczne. 
b) w ramach zasad o których mowa w ppkt a: 
- organizator zobowiązany jest m.in. do: 

• weryfikowania liczby osób uczestniczących w imprezie stosownie do limitu określonego 
w pkt 6 ppkt a, 

• zapewnienia uczestnikom imprezy środków do dezynfekcji rąk, 
c) uczestnicy zobowiązani są m.in. do: 

• przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w tym  
w szczególności częstej dezynfekcji rąk, 

• zachowania dystansu społecznego  
 

11. 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., informujemy, iż: 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, 
ul. Wolności 36a, 44-240 Żory oraz Stowarzyszenie HRmax Żory, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory. 
Kontakt z administratorami jest możliwy także za pomocą adresów mailowych: 
mosir@mosir.zory.pl oraz klub@hrmax.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 

 

 


