REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO
I. ORGANIZATORZY:
Miasto Cieszyn
Město Český Těšín
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak
II. TERMIN:
26 kwietnia 2020 roku godz. 12:00.
III.TRASA:
Pętle (ok. 5 km) ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na dystansie 10 km (atest PZLA).
Obowiązuje limit czasu – 75 min.
IV. UCZESTNICTWO:
1. W biegu mogą startować zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 16 lat
(zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego –
rodzica/opiekuna nieletniego – zał. 1).
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniach
25 – 26.04.2020 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą:
a) okazać potwierdzenie zgłoszenia w postaci biletu z kodem QR (wydrukowanego
lub na telefonie), który należy pobrać ze swojego profilu w portalu Datasport,
wiadomości e – mail lub sms otrzymanej przed biegiem od Datasport,
- bilet z kodem QR generowany i wysyłany jest po zamknięciu zapisów do biegu,
- w przypadku braku biletu z kodem QR weryfikacja tożsamości, daty urodzenia
i obywatelstwa, zostanie przeprowadzona na podstawie dowodu osobistego lub
paszportu zawodnika,
b) pobrać numer startowy (numer startowy wchodzi w skład pakietu startowego),
c) w przypadku zawodników niepełnoletnich dostarczyć zgodę przedstawiciela
ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego (zał. 1).
3. Zgłoszenie udziału zawodnika w biegu jest równoznaczne z:
a) akceptacją niniejszego regulaminu,
b) potwierdzeniem braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu,
c) potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania
danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e) wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku.
4. Organizatorzy nie przewidują startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach.
5. Wszyscy uczestnicy imprezy sportowej zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia
Organizatorów.
6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do
przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
7. Ustalony został limit 1400 uczestników.

V. ZGŁOSZENIA:
1. Rejestracji do udziału w biegu można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez
stronę datasport.pl lub fortuna.bieguliczny.pl w terminie do 13 kwietnia 2020 roku lub do
wyczerpania limitu 1400 nadanych numerów startowych (posiadających status: zgłoszony
i opłacony).
2. Organizatorzy przewidują dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników
i przedstawicieli Sponsorów.
3. Zawodnicy którzy dokonali rejestracji oraz opłaty startowej, otrzymają na podany numer
telefonu oraz e – mail wiadomość zawierającą link do biletu z kodem QR, który trzeba pobrać
lub wydrukować a następnie okazać w biurze zawodów przy weryfikacji i odbiorze pakietu
startowego. Dodatkowo bilet z kodem QR będzie możliwy do pobrania z osobistego profilu
zawodnika w portalu Datasport (bilet z kodem QR generowany i wysyłany jest po zamknięciu
zapisów do biegu).
4. Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby, w przypadku braku możliwości osobistego
udziału w weryfikacji i odbioru pakietu startowego. W tym celu należy:
a) w otrzymanej od Datasport wiadomości e – mail lub sms, zawierającej odnośnik do
biletu z kodem QR, należy kliknąć w link UPOWAŻNIENIA i podać numer telefonu
komórkowego oraz adres e – mail osoby, która będzie brała udział w weryfikacji oraz będzie
odbierała pakiet startowy w imieniu zawodnika,
b) po zapisaniu upoważnienia na podany numer telefonu oraz adres e – mail wysłany
zostanie link do pobrania biletu z kodem QR umożliwiającym udział w weryfikacji oraz
odbiór pakietu,
c) zawodnik, w dowolnym momencie, może zmienić dane upoważnionej osoby do udziału
w weryfikacji oraz odbioru pakietu (zostanie wtedy wygenerowany i wysłany kolejny link
do pobrania biletu z kodem QR a poprzedni bilet będzie nieaktywny),
d) zawodnik może w każdym momencie wykasować dane upoważnianej osoby. W takim
przypadku nie będą już działały wygenerowane wcześniej bilety z kodem QR a jedynym
działającym będzie główny bilet z kodem QR,
e) zawodnik, za pomocą własnego biletu głównego z kodem QR, może w każdym
przypadku osobiście wziąć udział w weryfikacji oraz odebrać swój pakiet startowy,
niezależnie od wystawionych wcześniej upoważnień.
5. Przepisanie numeru startowego można dokonać na podstawie cesji numeru startowego.
W tym celu należy zalogować się na swój profil w portalu Datasport, wejść w edycję
zgłoszenia i wybrać opcję „Cesja numeru startowego”, a następnie należy postępować zgodnie
z instrukcją, która będzie się wyświetlała na ekranie. Przepisanie numeru startowego będzie
możliwe do dnia 13.04.2020 r.
VI. NOCLEGI:
Możliwość zamówienia noclegów w terminie 25/26.04.2020 r.:
1. „Gościniec”, al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn (teren Stadionu Miejskiego),
tel. +48 33 852 53 48; +48 504 285 477, e – mail: recepcja@gosciniec.cieszyn.pl. Szczegóły
wraz z cennikiem dostępne są na stronie gosciniec.cieszyn.pl.
2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24, 43 – 400 Cieszyn, tel. +48 33 852 16 29;
+48 783 298 399, e – mail: recepcja@ssm.cieszyn.pl. Szczegóły wraz z cennikiem dostępne są
na stronie ssm.cieszyn.pl.
VII. OPŁATY:
1. Opłata startowa w kwocie 50,00 zł brutto wyłącznie za pośrednictwem płatności
elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do 13.04.2020 r.
2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
3. We wszystkich sprawach płatności prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na
adres e – mail: platnosci@datasport.pl.
4. Brak możliwości wpłaty gotówką w biurze zawodów.

5. Koszty udziału i noclegów ponosi zawodnik lub instytucje delegujące. Koszty organizacyjne
ponoszą Organizatorzy.
6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie danych do faktury na
adres e – mail: biuro@asir.pl.
VIII. POMIAR CZASU:
1. System firmy Datasport z wykorzystaniem chipów elektronicznych wbudowanych w numer
startowy i zabezpieczonych pianką.
2. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema
agrafkami z przodu koszulki.
3. Brak numeru u zawodnika podczas zawodów będzie skutkował jego dyskwalifikacją.
4. Numer z chipem jest własnością zawodnika i będzie wydawany w biurze zawodów przy
weryfikacji.
5. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów „netto”, za wyjątkiem
pierwszych 50 – ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg
czasu „brutto”.
6. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy
ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych w oznaczonych
strefach startowych 40 min., 50 min., 60 min.
IX. BIURO ZAWODÓW:
1. Miejsce: hala sportowa przy Stadionie Miejskim, al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn.
2. Termin i godziny otwarcia:
a) 25.04.2020 r. (sobota) g. 15:00 – 18:00,
b) 26.04.2020 r. (niedziela) g. 08:00 – 11:00.
X. DEPOZYT:
1. Miejsce: hala sportowa przy Stadionie Miejskim, al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn.
2. Termin i godziny otwarcia: 26.04.2020 r. (niedziela) g. 08:00 – 15:00.
XI. KLASYFIKACJE:
1. Generalna K i M.
2. Lotna premia K i M.
3. Kategorie wiekowe:
Mężczyźni:
M16 16 – 29 lat
M30 30 – 39 lat
M40 40 – 49 lat
M50 50 – 59 lat
M60 60 – 69 lat
M70 70 lat i więcej

rocznik:
(2004 – 91)
(1990 – 81)
(1980 – 71)
(1970 – 61)
(1960 – 51)
(1950 i starsi)

Kobiety:
K16 16 – 29 lat
K30 30 – 39 lat
K40 40 – 49 lat
K50 50 – 59 lat
K60 60 lat i więcej (1960 i starsze)

Uwaga: bieg zaliczany jest do Pucharu Euroregionu Beskidy w biegach ulicznych (szczegółowe
informacje na stronie halfmarathon.zywiec.pl, fortuna.bieguliczny.pl, biegfiata.pl).
XII. LOTNA PREMIA:
1. Lotna premia usytuowana będzie na pierwszej pętli biegu (2,3 km).
2. Nagrodzonych zostanie trzech pierwszych zawodników, osobno w kategorii kobiet
i mężczyzn.
3. Nagrody mogą otrzymać tylko zawodnicy, którzy ukończą bieg w ustalonym limicie
czasu (75 min.).

XIII. NAGRODY:
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (nagroda finansowa za miejsce 1 – 6):
a) 1 miejsce – 2 000,00 zł i puchar,
b) 2 miejsce – 1 500,00 zł i puchar,
c) 3 miejsce – 1 000,00 zł i puchar,
d) 4 miejsce – 600,00 zł,
e) 5 miejsce – 400,00 zł,
f) 6 miejsce – 200,00 zł.
2. Kategorie wiekowe (nagroda rzeczowa za miejsce 1 – 3):
a) 1 miejsce – ok. 200,00 zł (nagroda rzeczowa Martes Sport),
b) 2 miejsce – ok. 150,00 zł (nagroda rzeczowa Martes Sport),
c) 3 miejsce – ok. 100,00 zł (nagroda rzeczowa Martes Sport).
3. Za rekord trasy w kategorii K i M – 500,00 zł.
4. Lotna premia w klasyfikacji K i M (nagroda rzeczowa lub finansowa za miejsce 1 – 3)
a) 1 miejsce – ok. 500,00 zł,
b) 2 miejsce – ok. 300,00 zł,
c) 3 miejsce – ok. 200,00 zł.
5. Nagrody specjalne (rzeczowe):
a) Najlepsze zawodniczki i zawodnicy – mieszkańcy Czeskiego Cieszyna i Cieszyna
(miejsce 1 – 3),
b) Najstarszy uczestnik i najstarsza uczestniczka biegu.
Uwaga: nagrody będą sumowane.
XIV. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Zasady ochrony danych osobowych zostały określone w klauzuli informacyjnej stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, których pełna treść dostępna jest u:
1. Administratora danych osobowych – Burmistrza Miasta Cieszyna (Koordynatorem imprezy
sportowej jest Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14,
43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).
2. Na stronach internetowych datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA.
2. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne podczas trwania biegu.
3. Istnieje możliwość dodatkowego wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z zawodów
oraz NNW. Ubezpieczenie można wykupić wyłącznie podczas dokonywania rejestracji do
biegu.
4. Każdy zawodnik biegu otrzyma koszulkę techniczną, numer startowy z agrafkami, imienny
dyplom – certyfikat (do pobrania na stronie datasport.pl), ciepły posiłek, wodę na trasie i na
mecie oraz upominki od Sponsorów, a zawodnicy, którzy ukończą bieg pamiątkowy medal.
5. W biegu nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających.
6. Zabrania się biegania z wózkami, kijami, sprzętem, zwierzętami oraz w asyście
rowerzystów i „rolkarzy”.
7. Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu oraz
przepisów dotyczących strefy przygranicznej.
8. Decyzje Organizatorów są ostateczne.
XVI. ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 1

Oświadczenie
Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………
Data urodzenia dziecka:……………………………………………………..………………………...
Nazwa szkoły/klubu:…………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego:……………………………………………………..
Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic*/opiekun prawny* ww. nieletniego/j oświadczam, że
jest on/a zdolny/a do udziału w organizowanej w dniu 26 kwietnia 2020 roku imprezie sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa dziecka w imprezie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami regulaminu i je akceptuję.
Wyrażam zgodę na czynny udział dziecka w ww. imprezie sportowej i ponoszę za nie pełną
odpowiedzialność.
Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz na
nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku przez Administratora danych osobowych –
Burmistrza Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn, w celu udziału w organizowanej w dniu
26 kwietnia 2020 roku imprezie sportowej pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” w tym wynikających
z niej celów promocyjnych, dokumentacyjnych oraz komunikacyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne
i mogę ją w dowolnym momencie wycofać z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Klauzula informacyjna (warstwowa):

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach imprezy sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: urzad@um.cieszyn.pl (Koordynatorem imprezy sportowej jest Wydział Sportu Urzędu
Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl,
tel. +48 502 261 684). Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników
imprezy firmie Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl
(dalej: Datasport) w celu rejestracji zgłoszeń i obsługi pomiaru czasu biegu;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1,
43 – 400 Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl;
3. Regulamin biegu głównego oraz młodzieżowego znajduje się u Koordynatora imprezy lub na
stronie datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl;
4. Rejestracja do „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu” odbywa się za pośrednictwem portalu
Datasport. Administratorem danych osobowych profili założonych w portalu jest Datasport. Więcej
informacji: datasport.pl.

…..............................…......................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie przetwarzania danych osobowych
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
(ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej
rozporządzeniem 2016/679 informujemy, Panią/Pana jako uczestnika imprezy sportowej,
przedstawiciela ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego uczestniczącego w imprezie sportowej lub
osobę upoważnioną do udziału w weryfikacji oraz odbioru pakietu startowego uczestnika, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach imprezy sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1,
43 – 400 Cieszyn, e – mail: urzad@um.cieszyn.pl (Koordynatorem imprezy sportowej jest
Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684). Administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych uczestników imprezy firmie Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno
– Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl (dalej: Datasport) w celu rejestracji zgłoszeń i obsługi
pomiaru czasu biegu;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1,
43 – 400 Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl;
3. Regulamin biegu głównego oraz młodzieżowego znajduje się u Koordynatora imprezy lub na
stronie datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl;
4. Rejestracja do „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu” odbywa się za pośrednictwem portalu
Datasport. Administratorem danych osobowych profili założonych w portalu jest Datasport.
Więcej informacji: datasport.pl;
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji imprezy sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
(zgoda osoby której dane dotyczą zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 oznacza
dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane
dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych),
b) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (akceptacja Regulaminu biegu
głównego lub Regulaminu biegu młodzieżowego),
c) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma Datasport i firmy informatyczne świadczące
usługi serwisowe oprogramowania oraz hostingowe. Dane uczestników zostaną wykorzystane
do sporządzenia list z wynikami biegu głównego lub młodzieżowego (w zakresie imię,
nazwisko, miejscowość, klub, szkoła, kraj, rocznik, płeć, czas), które zostaną opublikowane
w Internecie i mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów, Sponsorów oraz podane do
środków masowego przekazu. Wizerunek uczestnika może zostać utrwalony na zdjęciach
i filmach podczas trwania imprezy a także może zostać wykorzystany przez Organizatorów,
Sponsorów oraz przekazany do środków masowego przekazu;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
a następnie zgodnie z zasadami archiwizacji;

8. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem dla
przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym (akceptacja
regulaminu). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w imprezie sportowej pn. „12. Cieszyński
FORTUNA Bieg”. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
w celu np. wzięcia udziału w weryfikacji i odbioru pakietu startowego w imieniu uczestnika
imprezy sportowej (upoważnienie).

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HLAVNÍHO BĚHU
I. ORGANIZÁTOŘI:
Město Cieszyn
Město Český Těšín
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie (Školní ubytovna pro mládež)
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak (Agentura sportu a reklamy Andrzej Filipiak)
II. TERMÍN:
26 dubna 2020, 12:00 hod.
III.TRASA:
Okruhy (kolem 5 km) ulicemi Cieszyna a Českého Těšína, délka trati 10 km (atest PZLA).
Platí časové omezení – 75 min.
IV. ÚČAST:
1. Běhu se můžou zúčastnit běžci a běžkyně starší 16 let (nezletilí závodníci musí mít souhlas svého
zákonného zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce, viz příloha č. 1).
2. Všichni závodníci musí být ověřeni v kanceláři závodu, ve dnech 25. – 26. 4. 2020. Během
ověřování mají závodníci povinnost:
a) předložit potvrzení přihlášení v podobě lístku s QR kódem (výtisk nebo na telefonu),
který je třeba stáhnout ze svého profilu na stránkách Datasport, e – mailu nebo SMS
zprávy obdržené od Datasport před soutěží
- lístek s QR kódem je generován a posílán po uzavření přihlašování do soutěže,
- pokud závodník nepředloží lístek s QR kódem bude jeho totožnost, datum
narození a státní příslušenství ověřeny na základě závodníkem předloženého
občanského průkazu nebo pasu,
b) převzít startovní číslo (startovní číslo je součástí startovního balíčku),
c) v případě nezletilých závodníků je nezbytné dodání souhlasu zákonného zástupce –
rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilého (viz příloha č. 1)
3. Přihlášení účasti v závodech je totožné s:
a) akceptaci tohoto řádu,
b) potvrzením, že neexistují jakékoliv zdravotní kontraindikace pro účast v běhu,
c) potvrzením, že se účastník seznámil s obsahem informační doložky ohledně zpracování
osobních údajů, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto řádu,
d) souhlasem se zpracováním osobních údajů,
e) souhlasem s bezplatným zaznamenáním a použitím obrazu účastníka.
4. Pořadatelé nepočítají se startem osob s postižením na invalidních vozíkách.

5. Všichni účastníci závodu jsou povinni se řídit pokyny osob odpovědných za bezpečnost,
pořádkových služeb a obsluhy ze strany Organizátorů.
6. Účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní jednání a mají povinnost se chovat v souladu
s dopravními předpisy a občanským zákoníkem.
7. Byl stanoven limit 1400 účastníků.
V. PŘIHLÁŠENÍ:
1. Do běhu se lze zaregistrovat výhradně prostřednictvím stránek datasport.pl nebo
fortuna.bieguliczny.pl, v termínu do 13. dubna 2020 nebo do okamžiku dosažení počtu 1400
přidělených startovních čísel (které mají status: nahlášeno a zaplaceno).
2. Organizátoři předpokládají dodatečná místa pro pozvané závodníky a zástupce Sponzorů.
3. Závodníci, kteří se zaregistrovali a zaplatili startovní poplatek obdrží své startovní číslo na
telefonní číslo, které uvedli během registrace a e-mail s odkazem na lístek s QR kódem, který je třeba
stáhnout nebo vytisknout a následně předložit v kanceláři závodu během ověřování a přebírání
startovního balíčku. Kromě toho lístek s QR kódem lze stáhnout z osobního profilu závodníka na
stránce Datasport (lístek s QR kódem je generován a zasílán po uzavření registrace do běhu).
4. Pokud závodník nebude mít možnost osobní účasti v ověřování a osobního převzetí startovního
balíčku, může tímto úkolem pověřit svého zástupce. Pro jmenování zástupce je třeba:
a) v obdrženém e-mailu nebo SMS-ce od Datasport obsahující odkaz na lístek s QR kódem je
třeba kliknout na odkaz ZMOCNĚNÍ a zadat telefonní číslo a e-mail osoby, která se zúčastní
ověřování a vyzvedne startovní balíček jménem závodníka,
b) po uložení zmocnění na zadané telefonní číslo a e-mail bude zaslán odkaz pro stažení lístku
s QR kódem, umožňujícího účast v ověření a vyzvednutí startovního balíčku,
c) c) závodník může v libovolném okamžiku změnit údaje osoby zmocněné k účasti v ověření a
vyzvednutí startovního balíčku (v takovém případě bude vygenerován a zaslán další odkaz
pro stažení lístku s QR kódem, zatímco předchozí lístek bude deaktivován),
d) závodník může v libovolném okamžiku vymazat údaje zmocněné osoby. V takovém případě
dříve vygenerované lístky s QR kódem už nebudou fungovat, zatímco jediným funkčním
lístkem bude hlavní lístek s QR kódem,
e) nehledě na veškerá udělená zmocnění je závodník oprávněn k osobní účasti v ověřování a
k osobnímu vyzvednutí svého startovního balíčku, po předložení hlavního lístku s QR kódem.
5. Startovní číslo může být převedeno na základě postoupení startovního čísla.
Pro postoupení startovního čísla se přihlaste na Váš profil na stránce Datasport, klikněte na editaci
přihlášení a zvolte možnost „Převod startovního čísla”. Potom postupujte v souladu s návodem
zobrazeným na obrazovce. Startovní číslo je možné převést do dne 13.04.2020.
VI. NOCLEHY:
Nocleh lze objednat v termínu 25.-26. 04. 2020.
1. „Gościniec”, al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn (areál Stadionu Miejskiego (Městský Stadion)),
tel. +48 33 852 53 48; +48 504 285 477, e – mail: recepcja@gosciniec.cieszyn.pl. Podrobnosti včetně
ceníku najdete na stránce gosciniec.cieszyn.pl.
2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe (Školní ubytovna pro mládež), ul. Błogocka 24, 43 – 400
Cieszyn, tel. +48 33 852 16 29; +48 783 298 399, e – mail: recepcja@ssm.cieszyn.pl. Podrobnosti
včetně ceníku najdete na stránce ssm.cieszyn.pl.

VII. POPLATKY:
1. Startovní poplatek v částce 50,00 PLZ brutto lze zaplatit výhradně pomocí elektronických plateb
po registraci prostřednictvím internetu, v termínu do 13. 04. 2020.
2. Startovní poplatek je nevratný.
3. V případě veškerých záležitostí spojených s platbami nás kontaktujte prostřednictvím digitální
pošty, e-mailová adresa: platnosci@datasport.pl.
4. Neexistuje možnost hotovostní platby v kanceláři závodu.
5. Náklady na účast a nocleh hradí účastník nebo pověřené instituce. Náklady na organizaci hradí
organizátoři.
6. Pokud chcete obdržet fakturu DPH pošlete prosím své údaje na e – mail: biuro@asir.pl.
VIII. MĚŘENÍ ČASU:
1. Systém společnosti Datasport z digitálních čipů vestavěných do startovního čísla a zajištěných
molitanem.
2. Startovní číslo je připraveno k použití a mělo by být správně připevněno na přední straně trička
pomocí čtyř spínacích špendlíků.
3. Závodníci bez startovních čísel budou diskvalifikováni.
4. Číslo s čipem je majetkem závodníka a bude mu předáno v kanceláři závodu během ověřování.
5. Klasifikace běžců bude probíhat podle individuálních „čistých“ časů, s výjimkou prvních 50
běžců, kteří protnou cílovou pásku. Ti budou klasifikování podle „hrubého“ času.
6. Z důvodu zachování co nejlepších podmínek na trati budou účastníci startovat podle výkonnosti
od nejrychlejších po nejpomalejší v označených startovních zónách 40 min., 50 min., 60 min.
IX. KANCELÁŘ ZÁVODU:
1. Místo: sportovní hala u Městského Stadionu al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn.
2. Termín a otevírací hodiny:
a) 25. 04. 2020 (sobota) 15:00 – 18:00 hod.
b) 26. 04. 2020 (neděle) 08:00 – 11:00 hod.
X. ÚSCHOVNA:
1. Místo: sportovní hala u Městského Stadionu , al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn.
2. Termín a otevírací hodiny: 26.04.2020 (neděle) 08:00 – 15:00 hod.
XI. KLASIFIKACE:
1. Celková Ženy a Muži
2. Dodatečná prémie Ženy a Muži
3. Věkové kategorie:
Muži: ročník:
Ženy:
M16 16 – 29 let (2004 – 91) Ž16 16 – 29 let
M30 30 – 39 let (1990 – 81) Ž30 30 – 39 let
M40 40 – 49 let (1980 – 71) Ž40 40 – 49 let
M50 50 – 59 let (1970 – 61) Ž50 50 – 59 let
M60 60 – 69 let (1960 – 51) Ž60 60 let a více (1960 a starší)
M70 70 let a více (1950 a starší)
Upozornění: běh se započítává do Poháru Euroregionu Beskydy v pouličních bězích (podrobné
informace najdete na stránce halfmarathon.zywiec.pl, fortuna.bieguliczny.pl, biegfiata.pl).
XII. DODATEČNÁ PRÉMIE ZA RYCHLOST:
1. Dodatečná prémie za rychlost bude umístěna na prvním okruhu běhu (2,3 km).
2. Odměnu získají tři první závodníci, samostatně v kategorii mužů a samostatně v kategorii žen.
3. Nárok na odměnu mají výhradně závodníci, kteří ukončí běh ve stanoveném čas. limitu (75 min.).

XIII. ODMĚNY:
1. Celková klasifikace žen a mužů (finanční odměna za místa 1 – 6):
a) 1. místo – 2 000,00 PLZ a pohár,
b) 2. místo – 1 500,00 PLZ a pohár,
c) 3. místo – 1 000,00 PLZ a pohár,
d) 4. místo – 600,00 PLZ,
e) 5. místo – 400,00 PLZ,
f) 6. místo – 200,00 PLZ.
2. Věkové kategorie (věcná odměna za místa 1 – 3):
a) 1. místo – cca 200,00 PLZ (věcná odměna Martes Sport),
b) 2. místo – cca 150,00 PLZ (věcná odměna Martes Sport),
c) 3. místo – cca 100,00 PLZ (věcná odměna Martes Sport).
3. Za rekord trasy w kategorii Ž a M – 500,00 PLZ.
4. Prémie za rychlost v klasifikaci Ž a M (věcná nebo finanční odměna za místa 1 – 3)
a) 1 místo – cca 500,00 PLZ,
b) 2 místo – cca 300,00 PLZ,
c) 3 místo – cca 200,00 PLZ.
5. Speciální odměny (věcné):
a) Nejlepší závodníci v kategorii mužů a žen – obyvatele Č. Těšína a Cieszyna (místo 1 – 3),
b) Nejstarší účastník a nejstarší účastnice.
Pozor: odměny se budou sčítat.
XIV. PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Pravidla pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny v informační doložce, která tvoří přílohu č. 2
k tomuto řádu, přičemž jejich úplný obsah je dostupný u:
1. Správce osobních údajů – Starosty města Cieszyna (Koordinátorem sportovních závodů je
Sportovní oddělení Městského úřadu v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).
2. Na internetových stránkách datasport.pl a fortuna.bieguliczny.pl.
XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
1. Běh se bude konat v souladu s předpisy PZLA.
2. Organizátoři zajištují lékařské zabezpečení po dobu celého běhu.
3. Existuje možnost přikoupení dodatečného pojištění nákladů spojených s odstoupením od účasti
v běhu a úrazového pojištění. Pojištění lze přikoupit výhradně během registrace do běhu.
4. Každý závodník obdrží funkční tričko a startovní číslo se spínacími špendlíky, diplom se jménem
– certifikát (ke stažení na stránce datasport.pl), teplé občerstvení, vodu na trase a v cíli a drobné
dárky od sponzorů, přičemž závodníci kteří ukončí běh, obdrží také památkovou medaili.
5. Běhu se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
6. Není povoleno běhání s kočárky, hůlkami, nástroji, zvířaty a s doprovodem kol nebo osob na
kolečkových bruslích.
7. Každý přihlášený účastník je povinen dodržovat soutěžní řád a předpisy týkající se příhraniční
zóny.
8. Rozhodnutí Organizátorů jsou neodvolatelná.
XVI. PŘÍLOHY:
1. Prohlášení zákonného zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilého.
2. Informační doložka o zpracování osobních údajů.

Příloha č. 1

Prohlášení
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………
Datum narození dítěte:……………………………………………………..……………
Název školy/klubu:………………………………………………………………………
Adres bydliště:………………………………………………………………………
Kontaktní telefon rodiče/zákonného zástupce:…………………………………………
Tímto jako zákonný zástupce– rodič*/zákonný zástupce* výše uvedené nezletilé osoby prohlašuji, že tato
osoba je způsobilá k účasti v běžeckých závodech „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh
FORTUNA), organizovaných dne 26. dubna 2020 a zároveň potvrzuji, že neexistují jakékoliv zdravotní
kontraindikace pro účast dítěte v těchto sportovních závodech. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s předpisy
soutěžního řádu a že s nimi souhlasím. Souhlasím s aktivní účastí dítěte v této sportovní soutěži a nesu za ně
plnou odpovědnost.
Dobrovolně a vědomě souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte a bezplatným zaznamenáváním
a využíváním jeho obrazu Správcem osobních údajů – Starostou města Cieszyna, ul. Rynek 1, 43 – 400
Cieszyn, za účelem účasti ve sportovních závodech „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh
FORTUNA), včetně z toho vyplývajících propagačních, informačních a dokumentačních účelů. Tento souhlas
je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, což nemá vliv na zákonnost zpracovávání, k němuž docházelo na
základě předchozího souhlasu, před odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě tohoto
souhlasu.
Informační doložka:
1. Správcem osobních údajů, zpracovávaných v rámci sportovních závodů „12. Cieszyński FORTUNA
Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) je starosta města Cieszyn, Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn, e – mail:
urzad@um.cieszyn.pl (Koordinátorem sportovních závodů je Sportovní oddělení Městského úřadu v
Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502
261 684). Za účelem registrace přihlášení a obsluhy měření času běhu Správce svěřil zpracování
osobních údajů účastníků sportovních závodů společnosti Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310
Szczawno – Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl (dále jen: Datasport) za účelem registrace přihlášení
a obsluhy měření času po dobu běhu;
2. Kontaktní údaje inspektora pro ochranu osobních údajů: Městský úřad v Cieszynie, Rynek 1, 43 – 400
Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl;
3. Soutěžní řád hlavního běhu a běhu pro mládež je dostupný u Koordinátora sportovních závodů nebo
na stránce datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl;
4. Registrace do „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu” (12. Těšínský běh FORTUNA) probíhá
prostřednictvím stránek Datasport. Správcem osobních údajů profilů vytvořených na těchto stránkách
je společnost. Více informací najdete na:: datasport.pl.
…..............................….............................
(datum, čitelný podpis rodiče/ zákonného zástupce)
* nehodící se škrtněte

Příloha č. 2

INFORMAČNÍ DOLOŽKA
ohledně zpracování osobních údajů
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Sb. zák. EU L 119 z
4.05.2016, str.1), dále jen nařízení 2016/679 informujeme účastníka sportovních závodů, zákonného
zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilé osoby, která se účastní sportovních závodů
nebo osobu oprávněnou k účasti v ověřování a převzetí startovního balíčku že:
1. Správcem osobních údajů, zpracovávaných v rámci sportovních závodů „12. Cieszyński
FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) je starosta města Cieszyn, Rynek 1,43 –
400 Cieszyn, e – mail: urzad@um.cieszyn.pl (Koordinátorem sportovních závodů je
Sportovní oddělení Městského úřadu v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684). Za účelem registrace přihlášení a
obsluhy měření času běhu Správce svěřil zpracování osobních údajů účastníků sportovních
závodů společnosti Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, e – mail:
biuro@datasport.pl (dále jen: Datasport);
2. Kontaktní údaje inspektora pro ochranu osobních údajů: Městský úřad v Cieszynie, Rynek
1,43 – 400 Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl;
3. Soutěžní řád hlavního běhu a běhu pro mládež je dostupný u Koordinátora sportovních závodů
nebo na stránce datasport.pl a fortuna.bieguliczny.pl;
4. Registrace do „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu” (12. Těšínský běh FORTUNA) probíhá
prostřednictvím stránek Datasport. Správcem osobních údajů profilů vytvořených na těchto
stránkách je společnost. Více informací najdete na: datasport.pl;
5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem organizace sportovních závodů „12.
Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) na základě:
a) čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/679 – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním
svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (souhlas osoby, které se
osobní údaje týkají v souladu s nařízením 2016/679 znamená dobrovolný, konkrétní,
uvědomělý a jednoznačný projev vůle, na jehož základě osoba, které se osobní údaje
týkají, v podobě prohlášení nebo důrazného jednání potvrzuje, že souhlasí se
zpracováním její osobních údajů),
b) čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 2016/679 – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (souhlas s Řádem hlavního běhu
nebo Řádem běhu pro mládež),
c) čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 2016/679 – zpracování je nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje.
6. Odběratelem Vašich osobních údajů je společnost Datasport a informatické společnosti, které
poskytují služby v rozsahu softwaru a hostingu. Údaje účastníků budou využívány pro
zpracování seznamů s výsledky hlavního běhu a běhu pro mládež (v rozsahu jméno, příjmení,
město, klub, škola, země, ročník, pohlaví, čas), které budou zveřejněny na internetu a mohou

být využívány také organizátory, sponzory a zpřístupněny masovým médiím. Během
sportovních závodů může být obraz jejich účastníka zaznamenán na fotografiích a filmech,
může být také využit organizátory, sponzory a zpřístupněn masovým médiím;
7. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci účelu a následně
v souladu s pravidly archivace;
8. Máte právo na:
a) přístup ke svým osobním údajům,
b) úpravu svých osobních údajů,
c) vymazání svých osobních údajů,
d) omezení zpracování svých osobních údajů,
e) předložení stížnosti Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (na adrese: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Varšava), pokud podle Vašeho
názoru jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s nařízením 2016/679.
9. Máte právo odvolat Váš souhlas v libovolném okamžiku, což nemá vliv na zákonnost
zpracovávání, k němuž docházelo na základě předchozího souhlasu, před odvoláním souhlasu
se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu;
10. Zpřístupnění osobních údajů je nezbytnou smluvní podmínkou (akceptace soutěžního řádu).
Jste zavázán/zavázána k jejich uvedení, v opačném případě se nebudete moci zúčastnit
sportovních závodů „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA).
V ostatních případech zpřístupnění osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné
například pro účast v ověřování nebo pro převzetí startovního balíčku jménem účastníka
sportovní soutěže (zmocnění).

