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I. CEL: 

REGULAMIN ZAWODÓW „IV PRZYSTANEK FORMA” 

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

 

1. Popularyzacja aktywności fizycznej jako zdrowego stylu życia oraz wspieranie proekologicznych  

rozwiązań komunikacyjnych przez MZK Kędzierzyn-Koźle. 

2. Promocja miasta Kędzierzyn-Koźle. 

II. ORGANIZATOR: 

1. Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 

2. Klub Sportowy „KOZIOŁEK” Kędzierzyn-Koźle 

3. Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu 

III. PARTNERZY: 

Ochotnicza Straż Pożarna Sławięcice 

IV. PATRONAT: 

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle 

V. TERMIN I MIEJSCE, TRASA BIEGU. 

1. 25.09.2022 r. START/META – ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Sławięcicka 79. Bieg na 5 km – start 

13:00 

2. Dystans ok. 5 km (dwie pętle) na nawierzchni gruntowej i szutrowej alejkami parkowymi  

oraz ścieżką wzdłuż Kanału Gliwickiego. 

VI. BIURO ZAWODÓW: 

Biuro będzie się mieściło w ZS nr 3 im. Mikołaja Reja ul. Sławięcicka 79, 47-230 K-Koźle i będzie czynne 

w dniu zawodów w godz. 11:00 – 12:30. 

VII. UCZESTNICTWO 

1. O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia. Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną 

Zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna 

zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.  

2. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do biegu jest podpisanie oświadczenia, będącego potwierdzeniem 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz przyjęciu ryzyka i konsekwencji 

udziału na własną odpowiedzialność (zał. nr 1). 
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3. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest jednoznaczne  

z akceptacją regulaminu biegu. 

4. Każdy zawodnik zostanie poddany weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu biegu. Warunkiem 

dopuszczenia do weryfikacji jest posiadanie przez zawodnika dowodu osobistego, legitymacji szkolnej 

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

VIII. LIMIT UCZESTNIKÓW – Bieg główny 200 osób  

 

IX. ZGŁOSZENIA 

1. Drogą elektroniczną za pośrednictwem strony;  

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7059 do 19.09.2022 r. oraz osobiście  

w dniu 25.09.2022 r. 

2. Wszelkie informacje: Wolak Małgorzata tel. 668 049 963 / 77 483 52 52 w. 22, 

Arkadiusz Deierling 572 285 226 / 77 483 52 52 w. 38  

3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia 

limitu zgłoszeń. Info: www mzkkk.pl, facebook: Zawody „IV PRZYSTANEK FORMA” 

X. KLASYFIKACJA 

- generalna kobiet i mężczyzn  

- sprawni inaczej kobiety i mężczyźni 

XI. NAGRODY 

- klasyfikacja generalna: K I-III, M I-III w podziale na 5 km - puchary 

- kategoria sprawni inaczej: K I-III, M I-III w podziale na 5km - puchary 

- uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują na mecie pamiątkowe medale 

 
XII. GRAND PRIX 2022 KĘDZIERZYN-KOŹLE:  

 

Impreza „IV Przystanek Forma” pod honorowym patronatem prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, 

wchodzi w skład Biegowego Grand Prix 2022 Kędzierzyn-Koźle 9 dni dookoła świata.  

Pozostałe biegi wchodzące w skład Grand Prix to:  

1. 28.05.2022 – 10 km „XII Bieg Koziołków pod patronatem prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle” 

2. 11.06.2022 - 10 km BIEG AZOTOWY – GRUPA AZOTY Kędzierzyn  

3. 26.06.2022 - 11 km GRUBA DYCHA NA DĄBROWIE – Stowarzyszenie XYZ  

4. 18.09.2022 - 5 km VIII GAZ-SYSTEM NA PIĄTKĘ! – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

5. 09.10.2022 - 21 km DZIEŃ DOBRY PÓŁMARATON KĘDZIERZYN-KOŹLE - Stowarzyszenie XYZ  

6. 22.10.2022 - 4,2 km VI MINI MATARON MANHATAN - Odrzańskie Konsorcjum  

7. 23.10.2022 - 42,195 km XX MARATON ODRZAŃSKI - Odrzańskie Konsorcjum  

8. 04.12.2022 - 10 km X BIEG MIKOŁAJKOWY - Klub Sportowy Koziołek  

Każdy Uczestnik, który ukończy dziewięć biegów niezależnie od punktacji otrzymuje puchar Super Grand 

Prix 2022 Kędzierzyn-Koźle. Zawodnik, który ukończy 7 biegów w zależności od zdobytych punktów 

otrzymuje puchar. Regulamin Grand Prix 2022 Kędzierzyn-Koźle dostępny na stronie www.mosirkk.pl  

 

XIII. ZGŁOSZENIA:  

 

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej za pośrednictwem strony 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7059 do 19.09.2022 r. lub w biurze zawodów 

w dniu biegu. 

 

XIV. SPRAWY FINANSOWE 

1. Koszty organizacyjne ponoszą Organizatorzy wydarzenia. 

2. Koszty osobowe ponoszą Uczestnicy lub jednostki delegujące. 

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7059
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7059
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3. Z opłaty startowej zwolnione są osoby z niepełnosprawnością (wymagany dokument potwierdzający 

niepełnosprawność). 

4. Wysokości opłaty startowej: 

- do 19.09.2022 r. – 50,00 zł 

- w dniu zawodów – 100,00 zł 

5. Opłaty startowej nie można przenieść na innego uczestnika biegu. W przypadku rezygnacji  

z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie ulega zwrotowi. 

6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu 

formularza zgłoszeniowego/oświadczenia w Biurze Zawodów. 

7. Każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy, który zawiera: 

- zwrotny numer startowy z chipem do pomiaru czasu, 

- wodę, 

- posiłek regeneracyjny  

- medal na mecie oraz świadczenia: 

- zabezpieczenie medyczne, 

- dostęp do depozytu, 

- szatnie  

XIV. POMIAR CZASU 

Pomiar dokonywany będzie za pomocą zwrotnych chipów. Zawodnik otrzymuje numer startowy z chipem, 

który należy umieścić na okryciu wierzchnim, na wysokości klatki piersiowej, w sposób umożliwiający 

identyfikację zawodnika. Niezastosowanie się do powyższego zapisu skutkuje dyskwalifikacją. 

XV. PROGRAM ZAWODÓW 

godz. 11:00 - 12:30 przyjmowanie zgłoszeń na bieg główny, weryfikacja uczestników 

godz. 13:00 start biegu głównego 

ok. godz. 14:00 dekoracje  

 
XVI. DANE OSOBOWE 

Administratorem danych osobowych Zawodów „IV PRZYSTANEK FORMA” jest Miejski Zakład 

Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,tel. 77483-52-52.  

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mzkkk.pl. 

 

Dane osobowe uczestników udostępnione podczas zapisów (punkt IX i XIII Regulaminu) będą przetwarzane 

w celach: 

1) zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w biegu, do której zawarcia dochodzi w chwili 

akceptacji Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

2) w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust 2. lit a) RODO w zakresie 

i w celach wskazanych w treści zgód, 

3) w celach obsługi zgłoszeń i korespondencji, kontaktu, a w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe 

mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie 

roszczeń i obrona praw Administratora. 

4) wykonywania obowiązków prawnych w celach podatkowych i rachunkowych 

Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Zawodnika jest zgoda Zawodnika. 

 

mailto:iod@mzkkk.pl
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Administrator zlecił czynności przetwarzania danych na podstawie stosownych umów powierzenia: 

• firmie „STARTER” ul. Żyrowska 32, 47-330 Zdzieszowice w zakresie danych niezbędnych do pomiaru 

czasu zawodników,  

• firmie Marek Zieliński Datasport ul.Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój w zakresie obsługi rejestracji 

elektronicznej oraz płatności elektronicznej zawodników,  

• podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usług IT - Sowa-Tech Computer s.c. 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

ul.Chopina 11. 

• właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących 

danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem: 

https://www.facebook.com/about/privacy; 

W celu przyporządkowania i zebrania punktacji ze wszystkich biegów wchodzących w skład Biegowego 

Grand Prix Kędzierzyna-Koźla dane Zawodników zostaną udostępnione Fundacji Odrzańskie Ogrody 

Tworzymy Imprezy Sportowe 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 52.  

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem 

w biegu oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, 

do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności 

obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (tj. do 6 lat.) Dane udostępniane na Facebook 

przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie wizerunku.  

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook 

z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską 

i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu 

do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem: 

https://www.facebook.com/about/privacy 

Zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia 

ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

W każdej chwili można skorzystać z prawa cofnąć zgody danych przetwarzanych na podstawie zgody. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie. 

Podanie danych zawartych w formularzach (punkt IX i XIII Regulaminu) jest dobrowolne jednak odmowa ich 

podania jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Zawodach IV PRZYSTANEK FORMA.  

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

3. We wszystkich sprawach nie ujętych we Regulaminie decyduje Organizator. 

4. Organizator zapewnia depozyt w Biurze Zawodów w ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu   

ul. Sławięcicka 79. Organizator nie odpowiada za pozostawione w depozycie przedmioty. 

5. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

6. Szatnie oraz prysznic dostępne na terenie ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Sławięcicka 79. 

7. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działanie i zachowanie stosowne do 

przepisów sanitarno-porządkowych i przeciwpożarowych. 

https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
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8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej względem uczestników biegu. 

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się po zakończeniu każdego z biegów. 

10. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę biegu będą zdyskwalifikowani. 

11. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorowi. 

12. Wszelkie informacje umieszczone będą na fanpage’u oraz na stronach Organizatorów  

www.mzkkk.pl, www.kedzierzynkozle.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzkkk.pl/
http://www.kedzierzynkozle.pl/
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Zał. nr 1 (oświadczenie Uczestnika Biegu) 

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW „PRZYSTANEK FORMA” 

      

 NR STARTOWY 

Ja,………………………………………………….……………(klub)………..………………………………… 

urodzona/(y) …………………………… w ………………………………….……………, niniejszym 

oświadczam, że stan mojego zdrowia w pełni pozwala na wzięcie udziału w biegu „IV PRZYSTANEK 

FORMA” pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w dniu 25.09.2022 r. Podczas zawodów „IV 

PRZYSTANEK FORMA” zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od 

Organizatora i jego przedstawicieli, w tym wolontariuszy, a także służb medycznych i ratowniczych. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Zawodów „IV PRZYSTANEK FORMA”. Ponoszę pełną 

odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez mnie komukolwiek podczas, w wyniku lub 

w związku z moim uczestnictwem w biegu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

zakresie określonym tym Regulaminem. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na publikację mojego wizerunku na zasadach art. 81 ust. 1 ustawy 

z lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych podczas Zawodów „IV PRZYSTANEK FORMA” 

oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć oraz filmów na stronach internetowych 

Organizatora, a także na portalu społecznościowym Facebook w celach informacji i promocji imprezy. 

Wyrażam zgodę /nie wyrażam* zgody na udostepnienie moich danych osobowych w zakresie: 

imię i nazwisko, e-mail lub nr telefonu, data urodzenia, płeć, miejscowość, przynależność do klubu, 

kategoria biegu, czas biegu,  

- Fundacji Odrzańskie Ogrody Tworzymy Imprezy Sportowe z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy 

ulicy Grunwaldzkiej 52, w celu przyporządkowania i zebrania punktacji ze wszystkich biegów 

wchodzących w skład Biegowego Grand Prix Kędzierzyna-Koźla oraz wyłonienia zwycięzcy biegów. 

Zgoda jest dobrowolna jednak w przypadku jej braku Zawodnik nie zostanie klasyfikowany w Grand 

Prix Kędzierzyn-Koźle. 

Dotyczy Zawodników kategorii SI 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia (wgląd do 

dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w celu zwolnienia z opłaty) 

Każda zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

 ……………………………………… ……………………………………….. 

(podpis uczestnika biegu) Nr kontaktowy podany dobrowolnie w celu informowania 

o ewentualnych zmianach. 

*niepotrzebne skreślić 

Zał. Nr 2 Trasa biegu głównego  
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