Regulamin biegów dla dzieci i młodzieży
rozgrywanych podczas 2 Edycji „Szalonej siódemki” w Lubiatowie
w dniu 11 września 2021 roku
I. Organizator
1. Wójt Gminy Złotoryja. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja
z siedzibą w
Jerzmanicach-Zdroju, Radni Rady Gminy Złotoryja: Bogusław Dolata i Magdalena
Pilich-Zaremba.
II. Cel imprezy
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
III. Opis trasy
1. Biegi odbędą się na trasie wyznaczonej wokół byłej szkoły w Lubiatowie ( pętla ok.
300 metrów ), o zróżnicowanej nawierzchni (trawa, kostka, piasek)
2. Start biegu o godzinie 14.00.
3. Trasa zostanie oznaczona znakami pionowymi i taśmami okalającymi.
IV. Uczestnictwo
1. W biegu startują uczniowie w trzech kategoriach wiekowych; osobno dla dziewcząt
i chłopców.
2. Biuro zawodów czynne od godz. 13.00 –13.45 (weryfikacja zawodników).
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu, będzie złożenie na piśmie zgody
rodzica
lub
opiekuna
prawnego
do
udziału
w
zawodach.
Wzór takiego dokumentu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak
wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego załącznika,
wyklucza uczestnictwo w zawodach.
V. Zgłoszenia i kategorie
1. Zapisy do biegów przyjmowane są do dnia 9 września 2021 r. godz. 20:00 na adres
mailowy: b.dolata1304@wp.pl z dopiskiem zgłoszenie (ZGODĘ – ZAŁĄCZNIK NR
1 należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć przed biegiem do Biura Zawodów )
Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu zawodów, w godzinach: 13.00 – 13.45
2. Kategorie biegowe:
•
•
•
•
•
•

Dziewczęta – rocznik 2012 i młodsze ( 1 pętla ok. 300 m )
Chłopcy – rocznik 2012 i młodsi ( 1 pętla ok. 300 m )
Dziewczęta – rocznik 2009 – 2011 ( 2 pętle ok. 600 m )
Chłopcy – rocznik 2009 – 2011 ( 2 pętle ok. 600 m )
Dziewczęta – rocznik 2007 – 2008 ( 3 pętle ok. 900 m )
Chłopcy – rocznik 2007 – 2008 ( 3 pętle ok. 900 m )

VI. Ochrona danych:
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
r.) – zwanym dalej „RODO”
2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie VI. 1. obejmuje publikację
w środkach masowego przekazu: imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejsce
zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów i wizerunku Uczestnika
dla potrzeb organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia.
3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
uczestnictwa w wydarzeniu.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są
w załączniku numer 2 do niniejszego regulaminu

VII. Nagrody:
1. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują pamiątkowe medale oraz drobne upominki.
2. Zdobywcy miejsc miejsca: I – III w poszczególnych kategoriach otrzymują statuetki.

Organizatorzy

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Biegów dla dzieci i młodzieży
rozgrywanych podczas 2 edycji „Szalonej 7” w Lubiatowie

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ
NIEPEŁNOLETNIEGO W BIEGU

Dane rodzica /opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko: .........................................................................................

Adres zamieszkania: .........................................................................................

PESEL: .........................................................................................

Telefon kontaktowy: .........................................................................................
OŚWIADCZENIE
Wyrażam
zgodę na udział syna/córki
..................................................................
na udział w w/w biegu w Lubiatowie, w dniu 11.09.2021r.
1. Oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego
dziecka w w/w biegu.
2. Oświadczam, że przyjąłem do wiadomości, iż Organizator biegu nie zapewnia opieki
osób dorosłych dla osób niepełnoletnich i osoby te będą przebywały na terenie tej
imprezy na moją wyłączną odpowiedzialność.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem biegu i załącznikiem do niego
i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji
i umieszczeniu w komunikacie końcowym.
4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych
osobowych,
które
ujęto
w
regulaminie
biegu
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego
syna/córki zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).

5. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do
wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować
odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
6. Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek oraz wizerunek mojego syna/córki (zdjęcia,
nagrania filmowe i wywiady z moją osobą) oraz dane osobowe moje i mojego
syna/córki (imię i nazwisko wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuję, rok
urodzenia, numer na liście startowej, uzyskany wynik) mogły być wykorzystane
poprzez upublicznienie w środkach masowego przekazu w zakresie i przez okres
niezbędny dla organizacji i przeprowadzenia wydarzenia, wyłonienia zwycięzców
i odbioru nagród, a także w celach promocji wydarzenia.

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego:

....................................................................

Załącznik nr 2
Do Regulaminy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA
UCZESTNIKA WYDARZENIA

W związku z art. 13 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 (RODO), informujemy Panią/Pana, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury i Biblioteka Gminy
Złotoryja; Jerzmanice-Zdrój 68, 59-500 Złotoryja
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
poprzez e-mail: iod-bpgz@wp.pl
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b)
RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu i stanowi zawarcie umowy). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą w celu realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, tj. umożliwienia udziału
w wydarzeniu oraz wykonania niezbędnych do tego czynności administracyjnych
i informacyjnych (np. kontakt z Uczestnikiem, prowadzenie zapisów i list startowych,
przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, wyniki z imprezy: wyłonienia
zwycięzców i przyznania nagród), a także w celach promocji wydarzenia, statystycznych
i archiwalnych.
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie będą Pani/Pana dane: imię i nazwisko, nr telefonu, rok urodzenia, miejsce
zamieszkania, numer na liście startowej, uzyskany wynik oraz wizerunek.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy ich
podania będzie brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do uzyskania tych
danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. urzędom i organom
państwowym) oraz pracownikom i podmiotom współpracującym z Administratorem
w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych
osobowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat, w związku
z realizacją umowy związanej z wydarzeniem, w tym przez okres konieczny do
udokumentowania czynności podejmowanych z Pani/Pana udziałem oraz okres wynikający z
przepisów prawa obowiązującego Administratora.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie
będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
zgody.
W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
INFORMACJA O PROFILOWANIU
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym

