REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
TOWARZYSZĄCYCH OGÓLNOPOLSKIM BIEGOM ULICZNYM
1. CEL IMPREZY






upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród wszystkich grup wiekowych,
rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży,
tworzenie warunków do rywalizacji sportowej i podnoszenia sprawności,
wyłonienie zwycięzców wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych,
promocja miasta Mińsk Mazowiecki oraz uczczenie 600-rocznicy nadania praw miejskich

2. ORGANIZATOR


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o.,
ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel.: 25 752 24 46,
e-mail: mosir@mosir.org.pl, www.mosir.org.pl

Dane kontaktowe do Organizatora:

Dział Marketingu, Imprez i Sportu Młodzieżowego
tel.: 25 752 75 13, +48 728 276 650
e-mail: imprezy@mosir.org.pl,

3. TERMIN I MIEJSCE








29 maja 2022 (niedziela),
W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią Sars-Cov-2 Organizator może
przesunąć termin imprezy lub odwołać ją ze zwrotem wpłaconych kwot wpisowego,
Biuro zawodów zlokalizowane jest na Stadionie Sportowym przy ul Budowlanej 2A w Mińsku
Mazowieckim,
Biuro zawodów czynne: (zapisy, weryfikacja, odbiór pakietów)
o 27 maja 2022 w godz. 14.00-20.00
o 28 maja 2022 w godz. 8.00-20.00
o 29 maja 2022 w godz. 7.00-11.30
Biegi odbędą się na bieżni tartanowej na Stadionie Sportowym przy ul. Budowlanej 2A.

4. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA












Organizator wprowadza limit w każdej kategorii na poziomie 50 osób,
Zapisy do biegu odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną,
Elektroniczne zgłoszenia uruchomione zostaną w dniu 25 kwietnia 2022, a przyjmowane będą
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.datasport.pl lub poprzez przekierowanie ze
strony www.mosir.org.pl do 15 maja 2022 do godz. 23.59,
Do dnia 15 maja 2022 opłata startowa wynosi 15 zł,
Dla dzieci i młodzieży z rodzin posiadających „Mińską Kartę Dużej Rodziny” opłata startowa wynosi
10 zł. W celu uzyskania zniżki należy okazać w biurze zawodów ww. kartę oraz z dokument
tożsamości ze zdjęciem,
Przy zgłoszeniu internetowym opłatę startową należy wnieść w sposób wskazany w formularzu
rejestracji,
Z opłaty startowej zwolnione są jedynie dzieci i młodzież niepełnosprawna po okazaniu ważnej
legitymacji osoby niepełnosprawnej. Organizator nie dopuszcza zawodników na wózku,
Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do startu zawodników zgłoszonych w dniu
zawodów tylko w przypadku nieosiągnięcia limitu do dnia 15 maja 2022 z opłatą startową na
poziomie
30
zł,
o możliwości startu w dniu zawodów Organizator poinformuje na stronie www.mosir.org.pl i
profilu Facebook na tydzień przed imprezą,
Osoby zapisane elektronicznie, któ re nie wniosły opłaty do 15 maja 2022 zostaną automatycznie
usunięte z list startowych. Osoby te aby wziąć udział w biegu powinny ponownie dokonać zapisu
w dniu zawodó w zgodnie z Regulaminem biegu.
Weryfikacja i odbió r pakietó w startowych odbywać się będzie na podstawie otrzymanego przy
zapisach kodu QR. Kod QR zostanie wysłany w momencie zaksięgowania opłaty na wskazany w

formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
Kod QR zostanie ponownie wysłany 26 maja 2022 na wskazany w formularzu zgłoszeniowym
adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku nieotrzymania kodu należ y skontaktować się z
firmą obsługującą zapisy wysyłając wiadomoś ć na adres biuro@datasport.pl.
 Pakiety startowe nieodebrane w biurze zawodó w w dniu zawodó w nie będą wysyłane
ani wydawane w terminie pó ź niejszym.
 Osoby niepełnoletnie muszą posiadać kod QR otrzymany przy zapisach oraz oświadczenie
opiekuna prawnego dopuszczające do biegu, które musi zostać podpisane przez wyżej
wymienione osoby osobiście w biurze zawodów.
 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach,
 Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest wypełnienie oświadczenia przez prawnego opiekuna
uczestnika zawodów dla osoby niepełnoletniej (druk oświadczenia dostępny w biurze zawodów),
 Każdy opiekun prawny ma obowiązek zapoznać uczestnika zawodów z regulaminem biegów, a
podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania przez uczestnika,
 Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział uczestnika w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem
w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
 Osoby, któ re chcą otrzymać dokument potwierdzający wniesioną opłatę startową powinny zgłosić
taką chęć wraz z niezbędnymi do jego wystawienia danymi na adres mazowiecka@mosir.org.pl,
dokument zostanie przesłany do 10 dni po biegu na adres e-mail z któ rego wysłano proś bę o
dokument. Zgłaszając chęć otrzymania dokumentu Uczestnik wyraż a zgodę na przesyłanie
dokumentu w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy. Zgoda ta nie wyłącza prawa
Organizatora do wystawiania i przesyłania ww. dokumentó w w formie papierowej.
 W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 Organizator dopuszcza moż liwoś ć przepisania pakietu startowego na innego Uczestnika. W celu
uzyskania wskazó wek dotyczących takich moż liwoś ci należ y skontaktować się z firmą obsługującą
zapisy wysyłając wiadomoś ć na adres biuro@datasport.pl.
 Opiekun prawny podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim
sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56 zgodnie z rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016),
 Podpisując oświadczenie opiekun prawny wyraża tym samym zgodę na udzielenie uczestnikowi
pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport w
bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu
organizatora,
 Opiekun prawny oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie
wyrządzone przez uczestnika szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim,
 Opiekun prawny wyraża zgodę na publikację zdjęć i materiałów filmowych z imprezy z
wizerunkiem podopiecznego w internecie, prasie i telewizji,
 Opiekun prawny swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie,
 Opiekun prawny podpisem na oświadczeniu potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje
wszystkie jego zapisy,
 W biurze zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy, gadżet,
agrafki, wodę i słodką przekąskę,
 Podanie danych osobowych oraz wyraż enie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemoż liwia udział w zawodach.


5. POMIAR CZASU




Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa
znajdującego się w numerze startowym. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć
numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru
startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji,
Posiadanie numeru startowego i chipa jest warunkiem startu i ujęcia w komunikacie
końcowym.

6. KATEGORIE i DYSTANSE*:

Szkoły Podstawowe:
 rocznik 2014-2015 ok. 400 m dziewczęta i chłopcy,
 rocznik 2012-2013 ok. 600 m dziewczęta i chłopcy,
 rocznik 2010-2011 ok. 800 m dziewczęta i chłopcy,
Szkoły Podstawowe i Szkoły Średnie:
 rocznik 2007-2009 ok. 1200 m dziewczęta i chłopcy,
Bieg Wróżek i Elfów roczniki 2016-2018 ok. 200 m

*- dystanse mają charakter przybliżony i mogą ulec niewielkim wahaniom

7. Program biegów dziecięcych






8:45- start biegu rocznik 2007-2009
9:10- start biegu rocznik 2010-2011
9:20- start biegu rocznik 2012-2013
11:00- start biegu 2014-2015
11:20- start biegu Wróżek i Elfów

*-program może ulec niewielkim zmianom

8. NAGRODY





Dla wszystkich zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziane są medale
pamiątkowe, które zostaną wręczone na mecie,
W poszczególnych kategoriach za zajęcie I, II i III miejsca dyplomy i nagrody rzeczowe,
Dla najlepiej przebranych przedszkolaków przewidziane są upominki niespodzianki,
Po uroczystości dekoracji wśród wszystkich zawodników zostanie przeprowadzony konkurs z
nagrodami.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE













Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania z ważnych
przyczyn,
Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
Opiekun oświadcza, że wiadomym jest mu, iż organizator i osoby z nim współpracujące, a także
osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w
trakcie lub po zawodach,
Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek
kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w
czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród,
Na stronie internetowej organizatora www.mosir.org.pl zostanie umieszczona mapka z
zaznaczonymi miejscami parkingowymi na ogólnodostępnych parkingach niestrzeżonych,
Za bieg odpowiedzialni są: Prezes Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku
Mazowieckim
sp. z o. o. Robert Smuga, Kierownik Działu Marketingu. Imprez i Sportu Młodzieżowego Eliza
Gągol,
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy,
W sprawach spornych i nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o.o. z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – iod@mosir.org.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia imprezy sportowej i promocji imprez sportowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom realizującym usługi w zakresie realizowanego biegu,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie
sportowej.

