
Regulamin  

KIDS DUATHLON Dąbrowa Górnicza 

w ramach Offroad Pogoria Duathlon  

I. Cel zawodów: 

1. Upowszechnienie biegania i jazdy na rowerze wśród dzieci jako wszechstronnej formy 

ruchu. 

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci. 

3. Promocja miasta. 

4. Integracja dzieci poprzez sport. 

 

II. Organizatorzy: 

1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 

2. SRS Aktywna Dąbrowa. 

3. Zespół Szkół Sportowych Im. Polskich Olimpijczyków – Partner. 

 

III. Termin i miejsce 

1. KIDS Duathlon odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. o godzinie 17:00. 

2. Start, meta i Biuro Zawodów zlokalizowane będą na parkingu przy ośrodku Centrum 

Sportów Letnich i Wodnych przy zbiorniku Pogoria III. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami mogą być dzieci do rocznika 2006. 

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Kids Duathlon muszą zostać zweryfikowani w Biurze 

Zawodów. 

3. Prawny opiekun dziecka musi złożyć podpis na liście startowej w biurze zawodów,  

który jest równoznaczny z: 

a. zaakceptowaniem warunków regulaminu wyścigu, 

b. wyrażeniem zgody na udział dziecka w zawodach, 

c. wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku dziecka w materiałach 

wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji, 

d. informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka  

w wyścigu. 

4. Każdy uczestnik podczas wyścigu musi posiadać zapięty kask na głowie, dodatkowo 

wskazane są ochraniacze. 

5. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania 

zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować 

jako ostateczne i niezmienne. 

 

6. Osoby dokonujący zgłoszenia dzieci do udziału w imprezie, poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów, potwierdzają znajomość regulaminu  



i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia                i 

nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji 

imprezy Kids Duathlon. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów i materiałów promocyjnych 

Organizatora. 

 

V. Program zawodów: 

1. START GODZ. 17:00. 

2. Każda kolejna grupa dzieci startuje po sobie. 

3. Podział dzieci na grupy zależy od ilości zgłoszonych uczestników. 

a. Dzieci na rowerkach biegowych – ok. 100 m (ok. 50 m rower i ok. 50 m bieg) – trasa 

czerwona 

b. Dzieci na rowerkach z podpórkami – ok. 200 m (ok.100 m rower i ok. 100 m bieg) – 

trasa niebieska 

c. Dzieci na rowerkach z dwoma kołami rocznik 2010 i młodsze – ok. 200 m (ok. 100 

m rower i ok. 100 m bieg) – trasa niebieska 

d. Dziewczynki i chłopcy rocznik 2009 i 2008 – ok. 400 m (ok. 200 m rower i ok. 200 m 

bieg) – trasa czarna  

e. Dziewczynki i chłopcy rocznik 2007 i 2006 – ok. 600 m (ok. 300 m rower i ok. 300 m 

bieg) – trasa zielona 

4. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu ostatniego wyścigu. 

 

VI. Zgłoszenia i zapisy: 

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 21 WRZEŚNIA 2018 R. W GODZ. 15:30 – 16:45                 

w Biurze Zawodów znajdującym się na parkingu przy ośrodku Centrum Sportów Letnich  

i Wodnych przy zbiorniku Pogoria III 

 

VII. Klasyfikacje i nagrody : 

1. Wszyscy uczestnicy startujący na rowerkach biegowych, rowerkach z podpórkami  

i rowerach na dwóch kółkach rocznik 2010 i młodsze otrzymują upominki za udział.  

Nie przyznawane są w tych kategoriach nagrody za miejsca. 

2. Dzieci od rocznika 2009 i starsze otrzymują nagrody za zajęcie I-III miejsca w swoich 

kategoriach wiekowych.  

3. Każdy zawodnik, który ukończy Kids Duathlon otrzyma okolicznościowy medal. 

 

 

4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii 

wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie. 

 



VIII. Ochrona Danych Osobowych 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)„ 

Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 

27 kwietnia 2016r. 

informuję, że : 

11..  Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji w 

Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane 

przez Dyrektora. 

22..  W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony 

Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 

32 - 261 20 10 wew. 125. 

33..  Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, wiek, wizerunek 

przetwarzane są w celu: udziału w imprezie, informacyjnym                                 i  

statystycznym; na podstawie  art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia. 

W zakresie wizerunku w trakcie uczestnictwa  przetwarzane są w celu marketingowym 

i promocyjnym Organizatora, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www oraz 

na portalach społecznościowych należących do CSiR,  na podstawie zgody na 

przetwarzanie udzielonej przez uczestnika lub jego  opiekuna prawnego art. 6 ust.1 lit. 

a rozporządzenia. 

44..  Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do 

przetwarzania   podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, w zakresie 

jego bieżącej działalności, które w ramach wykonania swoich obowiązków muszą 

posiadać do nich dostęp,  

55..  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji 

dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami. 

66..  Uczestnik/opiekun prawny posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

77..  Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, Uczestnik 

ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych 

osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

88..  Uczestnik / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika 



naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku.  

99..  Podanie danych  jest warunkiem uczestnictwa w imprezie.  W przypadku nie podania 

danych udział w imprezie jest niemożliwy. 

 

IX. Uwagi końcowe 

1. Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły 

wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze 

zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki 

atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe 

akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi 

przeprowadzenie zawodów. 

2. Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników obowiązek posiadania założonego 

kasku rowerowego, a dodatkowo wskazane są ochraniacze. 

3. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze 

drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych 

zawodników. 

4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

5. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

7. Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru na którym 

uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest 

zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione  

bez nadzoru na terenie zawodów. 

9. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń  

i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę  

i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. 

10. Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji 

niniejszego regulaminu oraz do jego zmian. 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIDS DUATHLON  

 

    Kategoria: ………………………………………………………………… 

     Oświadczam, że:  

a) akceptuje warunki regulaminu zawodów, 

b) wyrażam zgodę na udział dziecka w zawodach, 

c) wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka w materiałach informacyjnych  

i promocyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz Partnerów Kids 

Duathlon 

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi                                                                     

w regulaminie zawodów,  

e) zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony  danych osobowych, 

f) informuję, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu. 

         Podpis prawnego opiekuna dziecka na poniższym zgłoszeniu jest równoznaczny                                                                                                      

       z zapoznaniem się oraz akceptacją w/w punktów. 

    * numer telefonu został podany dobrowolnie i zostanie wykorzystany tylko w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa dziecka 

 

 

 

Numer 

startowy 
Imię i nazwisko Tel. Opiekuna* Podpis prawnego opiekuna UWAGI 

     


