REGULAMIN
„DĄBROWSKI BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ”
I. CEL ZAWODÓW:
1.

Popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.

Upowszechnienie sportu i rekreacji jako formy czynnego wypoczynku.

3.

Popularyzowanie rodzinnej rekreacji.

II. ORGANIZATOR:
1.

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

2.

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.

3.

Zespół Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1.

Bieg odbędzie się 11.11.2018r. o godz.11:11.

2.

Start, meta i biuro zawodów zlokalizowane będą w Parku Hallera.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Bieg przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych, możliwy udział uczestników
uprawiających Nordic Walking.
2. Uczestnik musi złożyć podpis na liście startowej w biurze zawodów,
który jest równoznaczny z:
a) zaakceptowaniem warunków regulaminu biegu,
b) wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku w materiałach promocyjnych
i informacyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz
partnerów,
c) informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w biegu wyraża opiekun prawny
własnoręcznym podpisem na liście startowej w biurze zawodów.
V. PROGRAM ZAWODÓW:
1. 10:00 - Start Biura Zawodów,
2. 11:00 - Oficjalne otwarcie imprezy,
3. 11:05 – Rozgrzewka dla uczestników,
4. 11:11 – Start Dąbrowskiego Biegu dla Niepodległej,
5. 12:00 – Odśpiewanie Hymnu,

6. 12:10 – Ciepły posiłek,
7. 12:30 – Zakończenie imprezy.
VI. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
1. Zgłoszenia

przyjmowane

będą

w

dniu

11.11.2018r.

w

Biurze

Zawodów

zlokalizowanym w Parku Hallera w godzinach 10:00 – 11:00.
2. Bieg odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.
3. Organizator nie będzie przyznawał nagród za miejsca. Wszyscy uczestnicy, którzy
ukończą bieg, otrzymają pamiątkowy medal.
VII. DYSTANS I TRASA:
1. Bieg dla Niepodległej zostanie przeprowadzony na dystansie ok. 2 km. Trasa
prowadzi alejkami w Parku Hallera, ulicami Kościuszki i Królowej Jadwigi.
2. Start i meta biegu znajdują się w tym samym miejscu.
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 :
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Sportu i Rekreacji w
Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane
przez Dyrektora.
2. 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.
3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,
wizerunek

przetwarzane

są

w

celu:

udziału

w

imprezie,

informacyjnym

i

statystycznym; 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.

4. 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,
5. 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.
6. Uczestnik 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.
7. 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.
8. Uczestnik 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.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy gadżet.
3. Organizator nie przewiduje nagród za zajęte miejsca.
4. Organizator zapewnia ciepły posiłek po biegu
5. Udział w biegu jest bezpłatny.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

DĄBROWSKI BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ
Oświadczam, że:
a) akceptuje warunki regulaminu zawodów,
b) wyrażam zgodę na udział dziecka w zawodach,
c) wyrażam

zgodę

na

udostępnienie

wizerunku

w

materiałach

informacyjnych

i promocyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz pozostałych
organizatorów współuczestniczących w realizacji imprezy.
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 w biegu.
Podpis na poniższej liście jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją w/w

punktów.

L.p

Imię i nazwisko

Podpis

UWAGI

