
REGULAMIN 3. BIEGU PRZEDSZKOLAKA 2022

1) Cel

1. Upowszechnianie  biegania  wśród dzieci  w wieku przedszkolnym,  jako najprostsza

forma aktywności ruchowej,

2. Rozwijanie  czynnego  wypoczynku  i  wspólne  spędzanie  czasu  wolnego  dzieci

z rodzicami. 

2) Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku

ul. Plac Wojska Polskiego 19

89-300 Wyrzysk

tel. 67 286 90 89

e-mail: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl

Beata Borowczak - Dyrektor Biegu/Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku

e-mail: kierownik@osirwyrzysk.pl

tel. +48 607 343 543

3) Termin i miejsce

Zawody odbędą się  11 czerwca  2022 roku o  ok.  godz.  12:00 na  Stadionie  Miejskim

w Wyrzysku (ul. Parkowa 11). 

4) Dystans i trasa

Trasa długości ok. 100 metrów wyznaczona na murawie.

5) Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem może być każde dziecko w wieku 3 – 6 lat, które posiada pisemną zgodę

rodziców lub  opiekunów prawnych  (załącznik  nr  1).  Warunkiem dopuszczenia  do

startu  jest  obecność  rodzica  lub  opiekuna prawnego podczas  weryfikacji  i  trwania

zawodów. Formularz dostępny w biurze zawodów lub na stronie www.osirwyrzysk.pl.

2. Wypełniając formularz zgody rodzic/opiekun prawny akceptuje poniższą klauzulę:

„Organizator,  wszystkie  osoby  z  nim  współpracujące,  a  także  osoby  związane
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z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie  ponoszą odpowiedzialności  względem

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie

lub  po biegu.  Uczestnicy  startują  na własną odpowiedzialność.  Uczestnicy  ponoszą

odpowiedzialność cywilną i  prawną za wszystkie szkody.  Przez akceptację niniejszej

deklaracji  uczestnicy  zrzekają  się  prawa  dochodzenia  prawnego  lub  zwrotnego  od

organizatora  lub  jego  zleceniobiorców  w  razie  wypadku  lub  szkody  związanej

z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych

roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać

zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami

uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Startujący przenosi swoje

prawo  do  wizerunku  w  czasie  trwania  imprezy  na organizatora  (zdjęcia,  nagrania

filmowe, wywiady itp). 

Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu

zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia

imprezy  pn.  „22.  Bieg  Olka”  organizowanej  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji

w Wyrzysku. 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  działań

marketingowych podejmowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w imprezie

„22.  Bieg  Olka”,  która  odbędzie  się  w dniu  11.06.2022 r.  oraz,  że  startuję  w niej

dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.”

6) Polityka prywatności:

1. Administratorem  danych  osobowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu

Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, ul.

Plac Wojska Polskiego 19, 89-300 Wyrzysk (zwany dalej „Administratorem”).

2. Przekazanie  danych  osobowych  przez  zawodnika  Organizatorowi  jest  dobrowolne,
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jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679

z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  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).

3. Warunkiem  uczestnictwa  w  biegu  jest  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Wyrzysku, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację

wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach,

magazynach  i  umieszczania  wizerunku  w materiałach  promocyjno  -  reklamowych

wydawanych przez  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Wyrzysku.  Ponadto,  warunkiem

uczestnictwa  jest  wyrażenie  zgody  na  gromadzenie  danych  zawodnika  do  potrzeb

administracyjnych  i  analitycznych  oraz  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku

zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

4. Administrator  może  przekazać  lub  udostępnić  dane  osobowe  wyłącznie  tym

podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na

zlecenie  Organizatora  czynności  związane  z  organizacją  i  przebiegiem  biegu,

wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

5. Administrator  dba  o  bezpieczeństwo  danych  osobowych  udostępnionych  przez

Zawodników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy

(UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  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).  Dane  te  są  szczególnie  chronione  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób

nieupoważnionych.  Administrator  zapewnia  Zawodnikom  realizację  uprawnień

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679

z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  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).

7) Opłata startowa

Udział w biegu jest całkowicie bezpłatny.
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8) Nagrody

Uczestnicy  Biegu  Przedszkolaka  otrzymają  pamiątkowy  medal  (w  miarę  posiadanych

możliwości organizatora). 

9) Postanowienia końcowe

1. Organizator  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  wobec  uczestników

biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,

zdrowotnego  lub  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  choroby,  wypadku,

odniesienia  obrażeń,  poniesienia  śmierci  lub  poniesienia  jakichkolwiek  strat  bądź

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.

2. Organizator  zapewnia  opiekę  medyczną.  Decyzja  personelu  medyczne  dotycząca

dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

3. Zwodnicy startujący w biegu mają obowiązek poruszać się po wyznaczonej trasie. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe i rzeczy zgubione w czasie trwania

imprezy. 

5. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

7. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  regulaminem  decydujący  głos

ma organizator. 

(-) Organizator
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