REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE
13.10.2019
I. ORGANIZATOR
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
2. Biuro zawodów mieści się w obiekcie Hali Widowiskowo-sportowej przy ul.
Folwareckiej 10 w Żorach (dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Sportu
pod nr tel.: 032 4341172).
3. Punkt informacyjny w dniu zawodów znajduje się w kasie Hali Widowiskowo-sportowej
przy ul. Folwareckiej 10 w Żorach.
4. Operatorem biegu jest Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.
II. PATRONAT
1. Honorowy patronat nad biegiem objęli:
 Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha,
 Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Kosztyła.
III. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.
3. Promocja miasta Żory.
IV. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
1. Bieg odbędzie się w dniu 13 października 2019 r., start o godz. 11.00.
2. Miejsce startu oraz mety na ul. Folwareckiej obok Hali Sportowej.
3. Dystans „Biegu po zdrowie” wynosi ok. 2,5 km.
4. Trasa biegu wiedzie wyłączonymi z ruchu kołowego ulicami miasta Żory
o nawierzchni asfaltowej oraz brukowanej z kostki betonowej (uczestnicy pokonują
dystans jednej pętli).
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich.
2. Od uczestników startujących pobiera się wpisowe w wysokości 10zł (opłata wpisowego
zostanie zrekompensowana otrzymaniem od organizatora vouchera uprawniającego do
bezpłatnego skorzystania z Parku Wodnego Aquarion w Żorach w terminie do końca
2019 roku).
3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu jest:
a) dla osoby pełnoletniej:
 wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie operatora biegu
(www.datasport.pl) wraz z potwierdzeniem zawartych w nim oświadczeń,
b) dla osoby niepełnoletniej
 wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie operatora biegu (www.datasport.pl) wraz z potwierdzeniem
zawartych w nim oświadczeń.
4. Każdy uczestnik biegu powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z
dokumentem tożsamości i zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów (konieczność

posiadania dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej). W przypadku osób
nieposiadających własnego dokumentu tożsamości weryfikacja odbędzie się na podstawie
dokumentu rodzica/opiekuna.
5. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje
dyskwalifikację. Nie jest dozwolone przekazywanie lub odsprzedaż numeru startowego
osobie trzeciej. Zagubienie numeru uczestnik ma obowiązek zgłosić do Biura Zawodów
przed Biegiem.
6. Uczestnik imprezy na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” oraz art. 7 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, oraz art. 81
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1231 z późn. zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją biegu. Każdy
uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zawartą w punkcie XI
niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy,
a w przypadku udziału w biegu do jego akceptacji.
8. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
innych Uczestników.
9. Dopuszcza się udział osób uprawiających Nordic Walking. Bezpośrednio za kolumną
biegaczy uformowana zostanie grupa osób z kijkami, które mogą pokonać trasę
w formie przemarszu.
10. Dopuszcza się udział osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
11. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze zwierzętami.
12. Weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych odbędzie się 13.10.2019 roku
w Biurze Zawodów w godzinach od 8.00 do 10.00. Po tym terminie odbiór pakietu
startowego nie będzie możliwy!
13. Organizator ustala limit uczestników – 900 osób.
VI. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 października 2019 r. poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej operatora
biegu (www.datasport.pl), do którego przekierowanie znajduje się na stronach
www.mosir.zory.pl lub www.bieguliczny.zory.pl.
W przypadku nieosiągniętego limitu uczestników, Organizator dopuszcza możliwość
zapisów w dniu zawodów, stosowna informacja zostanie podana na stronie biegu.
2. Od uczestników startujących pobiera się wpisowe w wysokości 10zł.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Potwierdzenie opłaty wpisowego zawodnika
zostanie umieszczone na liście zgłoszeniowej.
UWAGA: Dla Organizatora pełnoprawnym uczestnikiem biegu jest osoba, która dokonała
rejestracji oraz opłaty startowej w terminie do 9 października. Osoby, które nie dokonały
opłaty startowej – w systemie widoczne jako „zarejestrowani – nieopłaceni” mogą dokonać
opłaty w dniu zawodów pod warunkiem niewyczerpania limitu 900 pełnoprawnych
uczestników.

VII. UDZIAŁ GRUP ZORGANIZOWANYCH
1. Zgłoszenia zbiorowe szkół, stowarzyszeń i klubów przyjmowane będą do 7
października 2019. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu jest:
a) wypełnienie przez rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela/opiekuna formularza –
„zgłoszenia grup i dzieci” dostępnego na stronie operatora biegu (www.datasport.pl),
b) dokonanie wpłaty wpisowego za grupę w kasie hali sportowej do dnia 7.10.2019,
c) dostarczenie listy zawierającej: nazwę placówki, imienną listę uczestników oraz dane
osoby zgłaszającej wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do Działu Sportu (hala
sportowa, ul. Folwarecka 10, biuro nr 3) do dnia 7 października 2019
VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJA
1. Bieg po zdrowie – 2,5 km ma charakter rekreacyjny, w związku z tym nie przewiduje się
weryfikacji i klasyfikacji miejsc na mecie oraz podziału na kategorie.
IX. PAKIET STARTOWY, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Pakiet startowy zawiera:
a) numer startowy,
b) voucher uprawniającego do bezpłatnego skorzystania z Parku Wodnego Aquarion w
Żorach do końca roku 2019.
2. Organizator przewiduje następującą gratyfikację:
a) upominek/gadżet dla osób, które ukończą bieg,
b) upominek dla pierwszych 3 kobiet i 3 mężczyzn,
c) nagrody dla (szkoły, stowarzyszenia, klubu - dotyczy tylko podmiotów z terenu Żor)
których łączna liczba startów indywidualnych będzie największa.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany klęski
żywiołowej, niespotykany atak zimy, żałoba narodowa itp.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
3. Komunikat końcowy dostępny będzie na stronie internetowej: www.mosir.zory.pl.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
5. Organizator udostępnia zawodnikom do przebrania pomieszczenie szatni bez możliwości
pozostawienia w niej rzeczy osobistych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie
obiektu.
7. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii
startujących osób.
8. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu w biegu zawodnik zostanie
zdyskwalifikowany.
9. Wejście na teren imprezy oraz uczestnictwo w "Żorskim Biegu Ulicznym" oznacza
akceptację postanowień regulaminu imprezy oraz przepisów powszechnie
obowiązującego prawa i jest jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i dźwięku oraz
publikację zdjęć z wydarzenia. Organizator oraz podmioty współpracujące z
Organizatorem w ramach realizacji imprezy, w szczególności Sponsorzy i Partnerzy
mogą korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu,
w
tym

przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na
terenie imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności
zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w
tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót
oraz rozpowszechnianie.
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory .
2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub
iod@eduodo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie usług,
zgodnych ze Statutem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach, m.in. wstępu
na obiekty placówki, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę, kontakt
związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych
działaniach i informacji marketingowych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane
osobowe:
a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień,
rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania
jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie
rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których
podanie było opcjonalne to podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit.
a RODO);
b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą
przetwarzania jest uzasadniony interes MOSiR Żory (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii
usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) w
celu obsługi ewentualnych roszczeń;
c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes MOSiR Żory (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby
wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego
rozwoju;
d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MOSiR Żory na
podstawie zainteresowania ofertą MOSiR Żory. Podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1. b RODO)

4.

5.
6.

7.

8.

e) w celu promocji działalności MOSiR poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w
środkach masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest uzyskanie zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działających
na
zlecenie
organów
władzy
publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żorach przetwarzają dane osobowe, dla
których Administratorem jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Żorach.
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak:
operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o
archiwizacji lub innych przepisach prawa.
Ma
Pani/Pan
prawo
do
żądania
od
Administratora:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
a) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
b) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana
dane w tym zakresie, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że są one nam
niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące
prawo,
d) do przenoszenia danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się
z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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.
Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej
sprawy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach może być wymogiem
ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną

zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia
określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych
będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia
usługi.
9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
UWAGA: Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla zainteresowanych uczestników imprezy.
W dniu zawodów o godz. 14.30 odbędzie się ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom biegów
oraz konkurs z nagrodami ufundowanymi przez sponsorów.
Do udziału w konkursie uprawnione będą zainteresowane osoby, które ukończą „Bieg po zdrowie
na 2,5 km”, posiadające numer startowy (oryginał), a także osoby, które wezmą udział w
imprezie towarzyszącej „Biegu głównym na 10 km”. Z dostępnej puli nagród organizator dokona
losowania numerów, które będą stanowić odpowiednik numeru startowego. Wylosowana osoba
proszona będzie o podejście do spikera zawodów (czas oczekiwania 30 sekund). W przypadku
nieobecności losowany będzie kolejny numer. Wylosowanej osobie zadane zostanie pytanie
konkursowe, którego poprawność odpowiedzi decydować będzie o przyznaniu nagrody.
Zgubienie numeru startowego uniemożliwia udział w konkursie. Organizator nie dopuszcza
przekazywania numeru startowego osobom trzecim.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w określonych przypadkach może zostać potrącony
podatek dochodowy od przyznanych nagród.
Organizator: MOSiR Żory

