
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
BIEGI DLA DZIECI 

ŻAROWSKIE BIEGI STREFOWE 
25.09.2022 

1. TERMIN, MIEJSCE, ZAPISY 
- 25.09.2022 (niedziela), boisko lekkoatletyczne przy SP w Żarowie, ul. 1 Maja 2 
- pierwszy bieg o godz. 9:35 
- potwierdzenie udziału, odbiór numerów startowych w godz. 8:00-9:30, biuro zawodów ul. Armii 
Krajowej 60A 
 
2. ORGANIZATORZY 
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
- Szkoła Podstawowa w Żarowie 
 
3. CEL 
- popularyzacja biegów, jako zdrowego stylu spędzania czasu wolnego 
- szukanie sportowych talentów 
 
4. UCZESTNICTWO 
- w biegach mogą brać udział uczestnicy poszczególnych kategorii wiekowych 
- zapisy na biegi dla dzieci odbywać się będą  on-line za pośrednictwem strony 
www.datasport.pl, opłata 20 zł .  Zapisy on-line trwają od 22.07 (od godz. 12:00) do 7.09.2022 
(do godz. 12:00), oraz dodatkowo w dniu imprezy 25.09.2022 będzie wolnych 50 miejsc - 
opłata 20 zł 
- każdy uczestnik startuje z numerem startowym, który otrzymuje podczas potwierdzenia udziału 
- aby brać udział w zawodach, rodzic/pełnoprawny opiekun musi  przed startem w biurze zawodów 
wypełnić zgodę i dostarczyć organizatorowi. 
 
5. KATEGORIE/DYSTANSE 
DZIEWCZĘTA        CHŁOPCY 
rocznik 2017-2018/60 m       rocznik 2017-2018/60 m 
rocznik 2015-2016/60 m       rocznik 2015-2016/60 m 
rocznik 2013-2014/200 m       rocznik 2013-2014/200 m 
rocznik 2011-2012/400 m       rocznik 2011-2012/400 m 
rocznik 2009-2010/600 m       rocznik 2009-2010/600 m
  
 
6. PROGRAM 

- potwierdzenie udziału, odbiór numerów startowych w godz. 8:30-9:30 (biuro zawodów, ul. Armii 
Krajowej 60A) 

- pierwszy bieg o godz. 9:35 (boisko lekkoatletyczne, ul. 1 Maja 2) 
- po biegach wręczenie nagród i losowanie nagród (boisko lekkoatletyczne, ul. 1 Maja 2) 
 
7. NAGRODY 
- wszyscy uczestnicy otrzymają medale, wodę, baton 
- pierwsze trzy miejsca – nagrody rzeczowe, dyplomy 
- po biegach wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody 
 
8. SPRAWY RÓZNE 
- organizatorzy nie odpowiadaja za rzeczy pozostawione na terenie rozgrywania się zawodów 
- organizatorzy zapewniają opiekę medyczną 



- wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie 
- udział w zawodach jest jednoznaczny z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania 
szeroko pojętego sportu – rodzice/pełnoprawni opiekunowie znają stan zdrowia swojego dziecka i 
wyrażają zgodę na udział w biegach. 
- na mecie organizator spisuje pierwszą trojkę danej kategorii. 
- istnieje możliwość łączenia biegów w rożnych kategoriach wiekowych. 
- Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 
Wszyscy Uczestnicy oraz ich pełnoprawni opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych przez Organizatora oraz jego ewentualnych podwykonawców do celów związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem zawodów. Te informacje są potrzebne komunikacji między 
organizatorem oraz zawodnikami w sprawie związanych z przebiegiem zawodów, zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz. 883. Uczestnik ma prawo 
wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia, dostępu do danych, prawa do 
przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji udziału 
w zawodach, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie dany 
- Każdy Uczestnik Biegu oraz pełnoprawny opiekun wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku 
w materiałach promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych związanych z zawodami, w tym 
w relacjach z zawodów zamieszczonych na stronie internetowej czy w innych mediach. Do takich 
miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prasę, media społecznościowe tj: Facebook i 
Instagram. W przypadku braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikację wizerunku należy 
zgłosić takie stanowisko pisemnie przed rozpoczęciem zawodów. 
 
WSZYSCY UCZESTNICY ZOBLIGOWANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA ZASAD EPIDE-

MIOLOGICZNYCH ZGODNYCH Z WYTYCZNYMI KANCELARII PREMIERA RADY MI-
NISTRÓW I MINISTERSTWA SPORTU. 

 
 


