
RREEGGUULLAAMMIINN    

WWYYŚŚCCIIGGII  PPSSIICCHH  ZZAAPPRRZZĘĘGGÓÓWW  

„„ŚŚLLAADDEEMM  BBOOBBRRAA””  

 

 

I. ORGANIZATORZY i CEL 

 

11..  Organizatorem biegu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz 

Klub Sportu i Przygód Zorza Bobrowniki. 

22..  Popularyzacja i upowszechnianie maszeringu jako zdrowej i prostej formy sportu.         

33..  Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych terenów Błędowa. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

 

11..  Zawody odbędą się w dniach 30 i 31 marca 2019 r. na terenie Dąbrowy Górniczej - 

Błędów. 

22..  Starty nastąpią o godz. 10:00 przy Bazie Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej 

„Eurocamping” w Błędowie. 

33..  Trasa liczy 4 km.  

44..  Trasa biegu jest wymagająca ale odpowiednio oznaczona i zabezpieczona. Duża 

część trasy piaszczysta, możliwe błoto. 

 

III. UCZESTNICTWO 

 

11..  Ustala się limit zawodników – 120 osób. Z chwilą wcześniejszego przekroczenia 

limitu tj. 120 osób przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone    

i nie będą przyjmowane dalsze zgłoszenia i wpłaty. 

22..  Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich którzy: 

- zgłosili swój start u organizatora KSiP Zorza, 

- podpisali formularz o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność 

(dostępny w Biurze Zawodów).  

33..  Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 

weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość. 



44..  Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych 

odbędzie się w Biurze Zawodów, znajdującym się na terenie ,,Eurocampingu” 

Błędów: 

- 29.03.2019r. w godz. 19:00 – 21:00, 

- 30.03. 2019r. w godz. 07:00 – 09:00. 

55..  Wszyscy zawodnicy muszą przejść odprawę techniczną sprzętu oraz okazać ważne 

dokumenty podczas odprawy weterynaryjnej 30 i 31.03.2019r. w godz. 08:00 - 09:00.   

66..  Pomiar  czasu  oraz  ustalenie  kolejności  zawodników, którzy  ukończyli  bieg  

będzie realizowany  systemem  elektronicznym na podstawie czasów brutto.  Każdy  

z  uczestników  otrzyma  chip zwrotny. 

 

IV. KLASYFIKACJE 

 

Podczas zawodów prowadzona będą klasyfikacje: 

MINI - zaprzęg 1 lub 2 psy, 

MIDI - zaprzęg 3 do 4 psów, 

MAXI - zaprzęg 5 do 8 psów, 

BJ - rowerzysta z 1 psem, 

CC - biegacz z 1 psem. 

 

V. NAGRODY 

 

11..  W klasyfikacjach przyznane zostaną statuetki oraz nagrody rzeczowe za miejsca 

I,II,III.  

22..  Nagrodę otrzyma również najmłodszy uczestnik zawodów. 

33..  Protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 15 minut po zamieszczeniu wyników   

     na tablicy ogłoszeń w dniu 31.03.2019r. na terenie „Eurocampingu”. 

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

A. 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 

2016 roku  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.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. 

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: 

 Wizerunek Uczestnika utrwalony w trakcie imprezy przetwarzany  na podstawie zgody  

art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia.  

w celu informacyjnym, marketingowym, promocyjnym i sprawozdawczym  Administratora 

3. Wejście na teren imprezy, na którym odbywać się będzie impreza oraz rejestracja na 

zawody    jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku poprzez 

jego rejestrację oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia na 

stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Administrator,  w celu 

informacyjnym, marketingowym, promocyjnym i sprawozdawczym  Administratora 

4. W przypadku braku zgody na przetwarzanie wizerunku należy nie wchodzić na teren 

obiektu, w którym odbywa się impreza 

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

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do 

przetwarzania następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy/ 

współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich 

obowiązków muszą posiadać do nich dostęp. 

6. Pana/i Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do 

jakiego zostały zebrane.  

7. Posiada Pan/i 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. 

8. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 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. 

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren imprezy. 

Nie podanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w imprezie.  

 

B. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  w zakresie niezbędnym do 

rejestracji (imię, nazwisko, wiek, klub) udostępnione są na stronie: 

https://www.facebook.com/events/815823238755774/?active_tab=discussion.  

 

mailto:iod@csir.pl
https://www.facebook.com/events/815823238755774/?active_tab=discussion


VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

11..  Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

22..  Decyzje służb medycznych dotyczące kontynuowania zawodów przez zawodnika są 

ostateczne i nieodwołalne. 

33..  Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora. 

44..  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, o których 

zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy 

osobnym komunikatem. 

55..  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Biura Organizacyjnego. 


