Regulamin Biegu Wolności
I.

ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Biegu Wolności jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie
Górniczej.
2. Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza.
II. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy wypoczynku.
2. Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych i sportowych Dąbrowy
Górniczej.
3. Obchody

Narodowego

Święta

Niepodległości

oraz

105

rocznicy

Republiki

Zagłębiowskiej.
III. TERMINY
1. 12.10. – 08.11.2020r. – rejestracja elektroniczna na www.elektronicznezapisy.pl
2. 31.10. – 08.11.2020 r. czas na pokonanie wybranego dystansu i wysłanie wyników na
biuro@timing4u.pl
3. 09.11.2020 r. – weryfikacja przesłanych czasów,
4. 10.11.2020 r. – ogłoszenie wyników na www.csir.pl, www.dabrowa-gornicza.pl,
5. 11.11.2020 r. – wręczenie nagród w Fabryce Pełnej Życia o godz. 14:00.
IV. DYSTANSE
1. 1905 m – dystans rodzinny, nawiązujący do roku wydarzeń rewolucyjnych
tzw. Republiki Zagłębiowskiej, trasa wyznaczona w Parku Hallera.
2.

6 km – dystans średni na dowolnej trasie,

3. 11,5 km – dystans pro, nawiązujący do 115 rocznicy wydarzeń Republiki
Zagłębiowskiej na dowolnej trasie.

V. MIEJSCE
1. Bieg Wolności jest biegiem wirtualnym, tzn. każdy uczestnik pokonuje dany dystans
indywidualnie na wybranej przez siebie trasie w terminie 31.10 - 08.11.2020r.,
a wynik w postaci zdjęcia z aplikacji biegowej w telefonie, zegarku lub smartwach`u
wysyła e-mailem na norbert.brzozka@timing4u.pl. Wyjątkiem jest bieg rodzinny na
1905 m, gdzie trasa jest wyznaczona w Parku Hallera od strony wejścia z Centrum,
jego uczestnicy również zobligowani są do przesłania swoich wyników.

VI. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem Biegu Wolności może być każdy, kto pokona wybrany dystans.
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie udziału poprzez rejestrację
internetową na stronie www.elektronicznezapisy.pl, dotyczy to również uczestników
biegu rodzinnego.
3. Dany zawodnik może wystartować tylko w jednym z dystansów, wyjątkiem jest
dystans rodzinny, gdzie zawodnik startujący na 6 km lub 11,5 km, może również
wziąć udział w biegu rodzinnym.
4. Każdy uczestnik, aby zostać sklasyfikowany na danym dystansie, a wynik w postaci
zdjęcia z aplikacji biegowej w telefonie, zegarku lub smartwach`u wysyła e-mailem na
norbert.brzozka@timing4u.pl.
5. W biegu rodzinnym na 1905 m, dodatkowo należy udokumentować za pomocą
wspólnego zdjęcia wszystkich uczestników, którzy pokonali dystans.
6. Organizator wprowadza limit 1000 uczestników

łącznie na wszystkich

dystansach.
7. Kolejność zgłoszeń decyduje o uczestnictwie w biegu, po uzyskanym limicie
nie będą przyjmowane zgłoszenia.
8. Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 12.10. – 08.11.2020 r. poprzez zapisy
elektroniczne na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
2. W zgłoszeniu rodzinnym wymagane jest podanie imion wszystkich zawodników.
3. Organizator wprowadza limit 1000 uczestników

łącznie na wszystkich

dystansach.
4. Kolejność zgłoszeń decyduje o uczestnictwie w biegu, po uzyskanym limicie
nie będę przyjmowane zgłoszenia.

VIII. NAGRODY
1. Medal pamiątkowy otrzymają wszyscy uczestnicy (limit 1 000 osób), którzy zgłosili
swój udział i przesłali wyniki (dotyczy wszystkich dystansów).
2. Za miejsca 1-3 przyznawane są pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe
w kategorii kobiet i mężczyzn na dystansach 6 km i 11,5 km.
3. Uczestnicy biegu na dystansie rodzinnym otrzymają tylko pamiątkowe medale.
4. Medale za udział będą do odbioru po zakończonym biegu i opublikowaniu oficjalnych
wyników, od dnia 10.11.2020r. na ośrodku CSLiW Pogoria III codziennie
w godz. 10:00 – 18:00 (ul. Malinowe Górki w Dąbrowie Górniczej ).
5. W celu odbioru medalu należy podać imię i nazwisko oraz swój wynik.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w biegu jest bezpłatny,
2. Obowiązuje limit 1 000 uczestników łącznie na wszystkich dystansach.
3. W przypadku rejestracji na zawody i nie przesłania swoich wyników, zawodnik nie
będzie klasyfikowany na liście wyników.
4. W przypadku uzyskania limitu 1 000 zawodników, nie będzie możliwości zapisania
i wzięcia udziału w biegu.
5. Oficjalne wyniki każdego dystansu zostaną opublikowane 10.11.2020r. na stronach
www.csir.pl, www.dabrowa-gornicza.pl
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do
ewentualnych zmian w regulaminie o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
7. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
X. 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 2016 roku informuję, że :
Administratorem danych osobowych Jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie
Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez
Dyrektora.
1. 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.

Dane Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, miasto, kategoria wiekowa, płeć,

przetwarzanych w celu:


rejestracji uczestników,



wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych

osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców


prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub,

wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub
innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),


prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria

wiekowa, płeć, klub).

Dane przetwarzane są na podstawie umowy (zgłoszenia do biegu), art. 6 ust. 1 lit b
rozporządzenia.
3. Dane w zakresie wizerunku przetwarzane są w celu marketingowym i promocyjnym
Organizatora poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www oraz na portalach
społecznościowych należących do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Centrum
Sportu i Rekreacji - przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie udzielonej
przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego poprzez dobrowolne przesłanie lub
zamieszczenie zdjęcia na portalu społecznościowym 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. 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.
5. 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.
6. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a

rozporządzenia,

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. 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.

