Zarządzenie Nr
Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
z dnia
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu „Biegu Skrzata”.
Na podstawie § 7 pkt. 7 Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej przyjętego
Uchwałą Nr XIII/226/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.12.2011r.
(t.j. Uchwała Nr XLV/880/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17.10.2018r.)

ZARZĄDZAM:

§1

Wprowadzić

REGULAMIN

„BIEGU

SKRZATA”

w

do niniejszego zarządzenia.
§2

Wykonanie powierzam KIEROWNIKOWI DZIAŁU SPORTU

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

brzmieniu

stanowiącym

ZAŁĄCZNIK

Załącznik
do Zarządzenia Nr
Dyrektora CSiR w Dąbrowie Górniczej
z dnia

REGULAMIN
BIEGU SKRZATA
I. CEL ZAWODÓW:
1.

Popularyzacja biegania wśród dzieci oraz młodzieży.

2.

Upowszechnienie sportu i rekreacji jako formy czynnego wypoczynku.

3.

Popularyzowanie rodzinnej rekreacji.

II. ORGANIZATOR:
1. Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1.

Bieg odbędzie się 29.05.2022r. o godz.10:00.

2.

Start i meta zlokalizowane będą w Parku Hallera.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawny opiekun dziecka musi złożyć podpis na liście startowej w biurze zawodów, który jest
równoznaczny z:
a) zaakceptowaniem warunków regulaminu biegu,
b) wyrażeniem zgody na udział dziecka w zawodach,
c) wyrażeniem

zgody

na

udostępnienie

wizerunku

dziecka

w

materiałach

promocyjnych i informacyjnych wykorzystywanych przez Centrum Sportu i Rekreacji
oraz partnerów Biegu Skrzata
d) informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu,
e) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane
z przeprowadzeniem zawodów.

V. PROGRAM ZAWODÓW:

KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANS:
200 M
10:00 Rocznik 2020 i młodsze (2 lata i młodsze) Dziewczęta

200 m

10:10 Rocznik 2020 i młodsi (2 lata i młodsi)

Chłopcy

200 m

10:20 Rocznik 2019 (3 lata)

Dziewczęta

200 m

10:30 Rocznik 2019 (3 lata)

Chłopcy

200 m

10:40 Rocznik 2018 (4 lata)

Dziewczęta

200 m

10:50 Rocznik 2018 (4 lata)

Chłopcy

200 m

11:00 Rocznik 2017 (5 lat)

Dziewczęta

200 m

11:10 Rocznik 2017 (5 lat)

Chłopcy

200 m

11:20 Rocznik 2016 (6 lat)

Dziewczęta

200 m

11:30 Rocznik 2016 (6 lat)

Chłopcy

200m

11:40 Rocznik 2015 (7 lat)

Dziewczęta

300m

11:50 Rocznik 2015 (7 lat)

Chłopcy

300m

12:00 Rocznik 2014 (8 lat)

Dziewczęta

400m

12:10 Rocznik 2014 (8 lat)

Chłopcy

400m

12:20 Rocznik 2013 (9 lat)

Dziewczęta

400m

12:30 Rocznik 2013 (9 lat)

Chłopcy

400m

12:40 Rocznik 2012 (10 lat)

Dziewczęta

400m

12:50 Rocznik 2012 (10 lat)

Chłopcy

400m

13:00 Rocznik 2011 (11 lat)

Dziewczęta

600m

13:10 Rocznik 2011 (11 lat)

Chłopcy

600m

13:20 Rocznik 2010 (12 lat)

Dziewczęta

600m

13:30 Rocznik 2010 (12 lat)

Chłopcy

600m

13:40 Rocznik 2009 (13 lat)

Dziewczęta

600m

13:50 Rocznik 2009 (13 lat)

Chłopcy

600m

300 m

400 m

600 m

VI. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów tj. 29.05.2022r. w biurze zawodów w Parku
Hallera od godziny 09:00. Zapisy do danej kategorii wiekowej przyjmujemy do 20 minut
przed startem danego biegu.

VII. NAGRODY:
Upominki otrzymują wszyscy uczestnicy biegu we wszystkich kategoriach wiekowych.
Organizator zapewnia 1200 szt. gadżetów pamiątkowych do wyczerpania zapasów (medal,
mus owocowy, worko-plecak).
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu imprezy.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA
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 opiekunów prawnych oraz dziecka 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 opiekunów prawnych oraz dziecka w zakresie (imię i nazwisko, rok
urodzenia, wizerunek, płeć, miejscowość, nr telefonu opiekuna ) przetwarzane są w celu
uczestnictwa w wydarzeniu ,,Bieg Skrzata 2022” na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia - wyrażenie zgody w jednym lub większej liczbie
określonych celów związanych z uczestnictwem w organizowanym wydarzeniu w tym
zgodę na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku uczestnika i jego wykorzystanie w celu
informacyjnym, 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 oraz zgodę na
przetwarzanie numeru telefonu opiekuna prawnego;
 art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia – niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym wynikającego z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym w celu wykonania zadań statutowych polegającym na

upowszechnianiu aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży
polegającego na popularyzacji biegania jako formy czynnego wypoczynku;
 art. 9 ust. 2 lit. a – wyrażenie zgody poprzez ujawnienie informacji o dobrym stanie
zdrowia przed udziałem w imprezie rekreacyjnej.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie

obowiązujących

przetwarzania

przepisów

następującym

prawa.

Dane

kategoriom

mogą

być

powierzone

odbiorców:

do

upoważnieni

pracownicy/współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich
obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora Danych
przetwarzający dane w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych
w celu realizacji umowy.
5. Dane osobowe opiekunów prawnych oraz dziecka 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. Posiada Państwo prawo do: dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania,
sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia

przetwarzania,

wniesienia

sprzeciwu.

W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2.
7. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit.
a rozporządzenia, ma Pani/Pan 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. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz dziecka naruszałoby
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych spowoduje
wystąpienie sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo dziecka w Biegu Skrzata 2022.
Oświadczenie i wyrażenie zgody uczestnika wydarzenia ,,BIEG SKRZATA” 2022


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem imprezy „Bieg Skrzata
2022” i akceptuje bez zastrzeżeń jego warunki.



Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dotycząca
zasad przetwarzania przekazanych danych osobowych w związku z udziałem
w imprezie sportowej.



Oświadczam, iż mój podopieczny posiada dobry stan zdrowia i nie posiada żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w grach i zabawach odbywających się
podczas organizowanej imprezy.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego przez
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej w celach

związanych

z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy „Bieg Skrzata 2022”.


Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku i wizerunku
mojego podopiecznego przez Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
zarejestrowanego podczas „Biegu Skrzata 2022”, poprzez jego sporządzenie,
utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora imprezy w celu budowania
pozytywnego

wizerunku

administratora

w

mediach

społecznościowych

bez

ograniczenia czasowego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu w celu wykorzystania go
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa podopiecznego.



Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany, że zgoda
może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Dokonanie wpisu na listę startową jest równoznaczne z zapoznaniem się
z powyższymi informacjami i akceptacją oświadczeń oraz wyrażenia zgody
zarówno osoby pełnoletniej jak i udzielenie ich w imieniu niepełnoletniego
podopiecznego.

LISTA STARTOWA „BIEG SKRZATA 2022”
L.p.

Nazwisko i imię
podopiecznego

Rok
urodzenia
dziecka

Miejscowość

Numer telefonu
Opiekuna
prawnego

Podpis
Opiekuna

