Załącznik nr 2

REGULAMIN
III BIEGU ULICZNEGO W BRZOSTKU BRZOSTEK
16 CZERWCA 2019 R. /NIEDZIELA/ GODZINA 18:00
1. Organizatorzy
- Urząd Miejski w Brzostku
- Ośrodek Sportu Rekreacji w Brzostku
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. Dz.U.UE.L.2016.119.1
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w
każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Biegu także we
współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu.
2. Cel i założenia biegu
- Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu.
- Propagowanie zdrowego stylu życia.
- Promocja Gminy Brzostek.
3. Trasa i miejsce zawodów
- Impreza odbędzie się w dniu 16.06.2019 r. w Brzostku.
- Biuro zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Agat Mróz – Olszewskiej w Brzostku
ul. Mariana Nałęcza-Mysłowskiego 11.
a) Start: droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego – K. Jadwigi (obok parkingu Hali Sportowej)
b) Meta: droga wewnętrzna łącznik Mysłowskiego – K. Jadwigi (obok parkingu Hali Sportowej)
Trasa biegu obejmuje ulice: Droga wewnętrzna (łącznik Mysłowskiego – K. Jadwigi) - Królowej
Jadwigi – Przedmieście – Aleksandra Gryglewskiego - M.N. Mysłowskiego – Rynek- Szkolna –
Słoneczna – Węgierska – Ostafińskiego – Szkolna – Rynek – Królowej Jadwigi – Droga wewnętrzna
(łącznik Mysłowskiego – K. Jadwigi).
Dystans ok. 5 km, nawierzchnia asfaltowa. Bieg przeprowadzony zostanie drogami publicznymi
czasowo wyłączonymi z ruchu drogowego. Niemniej jednak zawodnicy zobowiązani są do poruszania
się prawą stroną jezdni.
4. Program szczegółowy
15:30 otwarcie biura zawodów

16:30 zakończenie przyjmowania zgłoszeń do biegów dziecięcych
17:30 zakończenie przyjmowania zgłoszeń do biegu głównego
17:00 start biegów dziecięcych:
17:00 kategoria D1
17:10 kategoria D2
17:20 kategoria D3
17:30 kategoria D4 dziewcząt
17:35 kategoria D4 chłopców
17:45 wręczenie nagród w kat. dziecięcych
18:00 start biegu głównego
19:15 wręczenie nagród w kat. generalnej, kat. wiekowych
19:45 zamknięcie zawodów
5. Klasyfikacje
1. Generalna mężczyzn
2. Generalna kobiet
3. Kategoria wiekowa mężczyzn:
•

M1 od 16 - 18 lat (ur. 2003-2001)

•

M2 19-39 lat (ur. 2000-1980)

•

M3 40 i starsi (ur. 1979 i starsi)

4. Kategoria wiekowa kobiet:
•

K1 do 30 lat (2003 – 1989)

•

K2 31 i starsze (1988 i starsze)

5. Najlepszy zawodnik zamieszkały w Gminie Brzostek
6. Najlepsza zawodniczka zamieszkała w Gminie Brzostek
7. Najstarszy zawodnik
8. Najstarsza zawodniczka
6. Biegi dziecięce
Zgłoszenia do biegów dziecięcych w biurze zawodów w dniu startu. Biuro zawodów biegów
dziecięcych czynne będzie w niedzielę 16 czerwca 2019 w godz. 15:30-16:30. Udział w biegach
dziecięcych jest bezpłatny. Limit startujących 120 osób.
Podczas biegów nie będzie prowadzony pomiar czasu
Biegi dziecięce rozpoczną się od godziny 17:00
Każde dziecko, które ukończy swój bieg otrzyma na mecie medal oraz pakiecik regeneracyjny.
Przewidziano również dyplomy za ukończenie biegu, wydawane w biurze zawodów.

Podczas weryfikacji i odbioru numeru startowego a także w trakcie biegu (w pobliżu trasy biegów)
obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
Organizator dopuszcza obecność tj. bieg rodzica (opiekuna) obok dziecka (jednak bez trzymania
dziecka, czyli asekuracja w pobliżu dziecka bez przeszkadzania innym dzieciom). Dopuszczalne jest
to tylko w najmłodszej grupie wiekowej (roczniki 2013 i młodsze). W pozostałych grupach
wiekowych asekuracja rodzica lub pomoc jest zabroniona.
Odpowiedzialność: Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko podczas
rozgrywania biegu.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do organizatora (w biurze zawodów) Karty
zgłoszenia z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby
niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Karta będzie dostępna na stronie
www.osir.brzostek.pl oraz w biurze zawodów.
Bez przekazania karty zgłoszenia z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego nie będzie możliwy
udział w biegu.
– D1 – ur. od 2017 r. do 2013 r. ( 2 – 6 lat) dystans ok 50 m, godz. 17:00 (możliwy bieg wraz
z rodzicami)
– D2 – ur. od 2012 r. do 2010 r. (7 - 9 lat) dystans ok 100 m dziewcząt i chłopców, godz. 17:10 (bieg
bez rodziców)
– D3 – ur. od 2009 r. do 2007 r. (10 -12 lat) dystans ok 200 m dziewcząt i chłopców, godz. 17:20
(bieg bez rodziców)
– D4 – ur. od 2006 r. do 2004 r. (13-15 lat) dystans ok 400 m dziewcząt i chłopców, godz. 17:30
(bieg bez rodziców)
Limity osobowe
D1 – limit 30 zawodników
D2 – limit 30 zawodników
D3 – limit 30 zawodników
D4 – limit 30 zawodników
W przypadku, jeżeli liczba startujących w danej kategorii wiekowej nie zostanie wyczerpana
organizator zastrzega zwiększenia liczby zawodników w innej kategorii.
7. Nagrody
Uczestnicy biegu głównego otrzymają okolicznościową koszulkę do odebrania w biurze zawodów.
Gwarantowaną dostępność wybranego rozmiaru mają osoby, które opłacą start do 13.06.2019.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg główny oraz biegi towarzyszące otrzymają na mecie
pamiątkowy medal. Limit uczestników: 120

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I - III puchary/statuetki, nagrody rzeczowe.
W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I - III dyplomy i nagrody rzeczowe (nie
wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca I - III w kat. generalnej).
W kategorii „Najlepszy/a zawodnik/czka z Gminy Brzostek” za miejsca I- III puchar/statuetka oraz
dyplom i nagroda rzeczowa.
Dla najmłodszej kategorii wiekowej, w której podczas rywalizacji będą towarzyszyć rodzice lub
prawni opiekunowie(tj. D1), nie będzie prowadzona dekoracja. Dekoracja najlepszych dzieci
w kategoriach od D2 do D4 odbędzie się zaraz po zakończeniu rywalizacji dla dzieci.
8. Uczestnictwo
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą w 2019 roku 16 lat. Osoby, które w dniu
16 czerwca 2019 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności zobowiązane są do posiadania pozwolenia na
udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia
do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji
zawodnika w biurze zawodów. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność
i wypełnia oświadczenie u organizatora. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o
biegu na własną odpowiedzialność. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie
równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z
regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
9. Sprawy finansowe
- Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
- Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
- Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie www.timekeeper.pl poprzez formularz
zgłoszeniowy.
Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów będą przyjmowane od 15:30 do 16.30 w biurze zawodów po
wypełnieniu zgłoszeń i wpłaceniu wpisowego. Po godz. 16.30 zgłoszenia nie będą przyjmowane.
(Zgłoszenia w dniu biegu będą prowadzone tylko w przypadku gdy nie zostanie osiągnięty limit 120
osób).
10. Opłata za pakiet startowy
Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości: w terminie do dnia
13.06.2019 r. - przelewem, po 13.06.2019 r. płatne gotówką w biurze zawodów.
● 20 zł – pakiet bez koszulki (udział w biegu i numer startowy)
● 30 zł – pakiet z koszulką (udział w biegu, numer startowy koszulka)
- Opłatę należy przelać w terminie do 13.06.2019 r. (włącznie) na konto OSiR

Brzostek 33858900060080029348280003 w tytule przelewu wpisując dane, które wskaże system
zgłoszeniowy.
- Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
- Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty
na innego uczestnika.
11. Ochrona danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji
informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku
reprezentowany przez Kierownika, adres: M.N. Mysłowskiego 11, 39-230 Brzostek.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :
Tel.: 14 68 03 013
E-mail: iodcuw@brzostek.pl
3. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowej
– III Biegu Ulicznego w Brzostku oraz dokumentowania ich przebiegu.
Podstawa prawna:
− art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby,
której dane dotyczą, np. na przetwarzanie wizerunku)
− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w III Biegu Ulicznym
stanowi zawarcie umowy),
− art.6 ust.1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze)
− art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda dotycząca szczególnych kategorii danych osobowych,
w tym danych dotyczących zdrowia, jakim jest oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym
na udział w imprezie sportowej – III Biegu Ulicznym w Brzostku.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

5.

dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody, gdy
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firma

6.

TIMEKEEPER na podstawie umowy powierzenia, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w
regulaminie.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do uprawnienia udziału w imprezie

7.

sportowej – III biegu ulicznego w Brzostku
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

8.

profilowane, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 RODO.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzanie danych osobowych dostępna jest na stornie

9.

internetowej www.osir.brzostek.pl;
1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
−

imię i nazwisko,

−

data urodzenia,

−

adres email,

−

numer telefonu,

−

nazwa miejscowości

−

nazwę klubu,

−

informację o stanie zdrowia uczestnika,

2. Organizator informuje, że podczas wydarzenia sportowego organizowanego przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Brzostku będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub
filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób uczestniczących oraz obecnych w
wydarzeniu sportowym. Jeżeli uczestnik biegów nie wyraża zgody na publikację wizerunku oraz
danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu
organizatorowi najpóźniej w dniu imprezy.
3. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, zabezpieczenie
powierzonych danych osobowych.

12. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską i posiłek.
2. Istnieje możliwość skorzystania z szatni i prysznicy.
3. Ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków lub uszkodzenia
sprzętu osobistego we własnym zakresie.
4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
5. Każdy startujący w biegu głównym otrzyma numer startowy wraz z chipem lub kodem
kreskowym służącym do elektronicznego pomiaru czasu. - Interpretacja regulaminu
należy do organizatora.
6. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje sportowe zachowanie w duchu fair play.

