„BIEG DLA TOMKA”

REGULAMIN
ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu,
ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz
PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Sandomierza – Marcin Marzec
I. CEL
1. Promocja sportu, zdrowego stylu życia i biegania jako najprostszej formy
ruchu.
2. Promocja Miasta i jego zabytków.
II. TERMIN i MIEJSCE
1.
2.
3.
4.

Termin: 23.03.2019 r. (sobota) godz. 19:00.
Trasa: ok. 5km ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa, kostka brukowa )
Start i meta: Rynek Starego Miasta w Sandomierzu obok Ratusza
Biuro zawodów znajdować się będzie na Rynku Starego Miasta

III. PROGRAM IMPREZY:
godz. 16.00 - 18.00 - biuro zawodów, weryfikacja uczestników oraz
przyjmowanie zgłoszeń.
godz. 19.00 Start biegu,
godz. 20.00 Zamknięcie trasy,
godz. 20.00 Uroczyste zakończenie biegu.
IV. OPIS TRASY
1. Bieg ma charakter rekreacyjny, nie jest imprezą masową.
2. Długość trasy biegowej ok. 5 km (2 pętle) po nawierzchni asfaltowej
i brukowej, miejscami do pokonania schody, końcowym etapem biegu
jest podziemna trasa turystyczna .
3. Start i Meta: Rynek Starego Miasta w Sandomierzu,
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V. LIMIT CZASU
1. Zawodników biegnących na dystansie 5 km obowiązuje limit czasu
wynoszący 1 godz. od strzału startera.
VI. UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA
1. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat
i posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpiszą oświadczenie
o zdolności do biegu /niepełnoletni – wymagana zgoda rodziców
na uczestnictwo w biegu/.
2. Zapisy elektroniczne do biegu na stronie:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4644
Zapisy elektroniczne trwają do dnia 20.03.2019
3. Istnieje możliwość zgłoszenia się do biegu w dniu startu w Biurze
Zawodów od godz.16:00 do 18.00 (Rynek Starego Miasta w
Sandomierzu).
VII. KLASYFIKACJE
Bieg ma charakter rekreacyjny i nie wyłania zwycięzcy.
Dla uczestników biegu przewidziane są niespodzianki.
VIII. OPŁATY STARTOWE
Za udział w biegu nie pobierana jest opłata startowa.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
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i Rady (UE)
fizycznych w
swobodnego
(4.5.2016 L

informuję, że:
1.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail:
sekretariat@mosir.sandomierz.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email
(adres email): iod@cuw.sandomierz.eu

3.

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań
statutowych MOSiR w Sandomierzu.

4.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawodów.

5.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich
podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w biegu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób
poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, itp. jak
również biegnących ze zwierzętami. Uczestnik zobowiązany jest
do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie
do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego
regulaminu.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania podczas biegu latarki
„czołówki” (białe światło z przodu, czerwone z tyłu).
3. Bieg odbywa się w ruchu ulicznym.
4. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań
lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
5. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
6. Zawodnicy biorący udział w biegu ubezpieczają się na własną
odpowiedzialność.
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7. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym
w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom
z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk,
wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących
lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub
w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby
komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie
również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego
wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć,
materiałów
filmowych,
wywiadów
i nagrań
dźwiękowych
przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały,
wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych
nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji,
radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach,
mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do
wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością
prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie
internetowej Biegu.
8. W sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
rozstrzyga Organizator.

Organizator
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