REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI
W RAMACH V BIEGU ROLNIKA
I. Termin, miejsce zawodów:
Biuro zawodów: teren boiska Drama Kamieniec, ul. Gliwicka 3 (obok Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Kamieńcu – Biura Zawodów V Biegu Rolnika)
Termin biegów: 01.09.2019 (niedziela)
Start zawodów: 10.00
Przewidywany czas zakończenia biegów dla dzieci: 10.45.
II. Kategorie, dystanse, zapisy, klasyfikacje:
Biegi odbędą się na nawierzchni polnej utwardzonej (żwir), lub na boisku
piłkarskim klubu Drama Kamieniec (w zależności od pogody).
1. Dystanse:
- dzieci w wieku 5-8 lat: bieg na dystansie ok. 100m (dopuszcza się pomoc
rodziców i bieg razem z dziećmi)
- dzieci w wieku 9-12 lat: bieg na dystansie ok. 600m
- dzieci w wieku 13-15 lat: bieg na dystansie ok. 1200m
Kategorie w których będzie prowadzona klasyfikacja dla najlepszych:
KAT. 5- 6 lat (dziewczyny i chłopcy)
KAT. 7- 8 lat (dziewczyny i chłopcy)
KAT. 9-10 lat (dziewczyny i chłopcy)
KAT. 11-12 lat (dziewczyny i chłopcy)
KAT. 13-15 lat (dziewczyny i chłopcy)
2. Zapisy:
- drogą e-mail na adres: zbroslawicebieg@gmail.com do dnia 27.08.2019.
W miarę wolnych miejsc zapisy będą prowadzone także:
- w biurze zawodów 31.08.2019 16.00-19.00 (Szkoła Kamieniec)
- w biurze zawodów 01.09.2019 08.00-9.30 (boisko Drama Kamieniec)
Obowiązuje limit zgłoszeń: 90 uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń.
Przy zapisach drogą e-mail należy podać:
- imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, miejsce zamieszkania i numer
telefonu kontaktowego do rodzica lub opiekuna prawnego (obowiązkowo),
oraz dokonać opłaty startowej w wysokości 15 zł na konto Organizatora:
Fundacja Bieg Rolnika, ul. Dobrawy 14A, 44-120 Pyskowice
Nr konta BGŻ BNP PARIBAS O/Gliwice: 47 1600 1172 1838 5422 6000
0001, w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka i rok urodzenia.
Przy zapisach w biurze zawodów opłaty startowej można dokonać tylko
gotówką.

W biurze zawodów rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego udział w
zawodach zobowiązany jest do podpisania w obecności Organizatora lub
osoby obsługujacej zawody - oświadczenia wyrażającego zgodę na start
dziecka w zawodach, oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem. Bez podpisania w/w oświadczeń dziecko nie może wziąć
udziału w zawodach.
Kontakt w przypadku niejasności i pytań dot. zapisów:
Grzegorz Gąszczyk, tel.kom: 695-592-341
3. Klasyfikacje
Biegi dla dzieci odbędą się bez pomiaru czasu.
Każde dziecko które ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal.
W każdej z kategorii 3 najlepsze dziewczyny i 3 najlepszych chłopców
otrzyma pamiątkowe dyplomy.
Każde dziecko na mecie otrzyma wodę lub sok.
III. Ochrona danych osobowych:
1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników
imprezy przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności 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 (zwanym dalej
RODO), w celu: - przeprowadzenia imprezy pn. "BIEG DLA DZIECI"
przetwarzane, tj.: a) rejestracji uczestnika, b) przypisania do odpowiedniej
kategorii wiekowej, c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego
zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia, d) wyłonienia i prezentacji uczestników
i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych
osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców
przez komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie,
radiu, telewizji i innych mediach, e) prezentacji list startowych w zakresie:
imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek
bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub
innego podmiotu wybranego przez Organizatora, f) prezentacji list startowych
w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w
Biurze Zawodów, g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym
także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika
dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego, h)
prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria
wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie
internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu wybranego przez
Organizatora a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu)
miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących
organizacji i przeprowadzenia imprezy, j) przyznania i wydania nagród,

k) rozliczenia podatków, w szczególności podatku dochodowego od osób
fizycznych
należnego w razie otrzymania nagrody, l) informacyjnym,
statystycznym i archiwalnym Organizatora, marketingowym i promocyjnym
Organizatora, - przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji
elektronicznej, - przesyłania newslettera.
2. W związku z faktem, że dopuszcza się możliwość odbierania pakietów
startowych i nagród przez osoby umocowane do dokonania tej czynności w
imieniu uczestnika imprezy (pełnomocników uczestników), Organizatorowi
imprezy zostaną udostępnione dane osobowe pełnomocników, w zakresie:
imię, nazwisko, seria i numer dowodu potwierdzającego tożsamość, organ
wydający dokument potwierdzający tożsamość.
Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników
uczestników imprezy pn. "BIEG DLA DZIECI" przetwarzane będą zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu umożliwienia
odebrania pakietu startowego w imieniu uczestnika imprezy. Administratorem
danych osobowych osób,
o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest Fundacja
Bieg Rolnika, z siedzibą: ul. Dobrawy 14A 44-120 Pyskowice; adres poczty
elektronicznej: zbroslawicebieg@gmail.com Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych
jest
Grzegorz
Gąszczyk
tel.
695592341,
e-mail:
zbroslawicebieg@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2
jest zgoda osoby, której
dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
RODO).
W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest
wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie
danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać
wycofana w następujący sposób: a) poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych
Osobowych, tj. Fundacja Bieg Rolnika, ul. Dobrawy 14A, 44-120 Pyskowice)
lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj.
zbroslawicebieg@gmail.com, b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia
w Biurze Zawodów.
Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi
będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych (firmy współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez
Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą
także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom
zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony
internetowe Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych,

elektronicznych i innych. Dane osobowe pełnomocników uczestników
imprezy nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane osobowe
uczestników, a także pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do
państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Pozyskane dane
osobowe uczestników i pełnomocników uczestników będą przechowywane
przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do
wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten
wynika z
wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych
dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących
działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi)
albo do momentu wycofania zgody.
Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika)
przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem
Administratora Danych Osobowych: a) prawo żądania dostępu do danych
osobowych (art. 15 RODO), b) prawo żądania sprostowania danych
osobowych (art. 16 RODO), c) prawo żądania usunięcia danych osobowych
(art. 17 RODO), d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), e) prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21
RODO), f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); g)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych uczestnika
imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie
pn. "BIEG DLA DZIECI". Nie podanie danych spowoduje brak możliwości
wzięcia udziału w imprezie pn. "BIEG DLA DZIECI". Uczestnik imprezy może
wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i
czasowo
wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. Fundację Bieg Rolnika z
siedzibą przy ul. Dobrawy 14A w Pyskowicach obejmujące utrwalanie,
obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających
jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprezy pn.: "BIEG DLA
DZIECI", przetwarzanie w mediach elektronicznych i drukowanych.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez
zaznaczenie odpowiedniego okienka (tzw. checkboxu) w trakcie dokonywania
zapisu przez Internet na stronie Organizatora albo poprzez podpisanie
stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów
IV. Postanowienia końcowe:
1. W czasie trwania biegu Zawodnicy powinni stosować się do poleceń
wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby
porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
2. Każdy rodzic, lub opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do podpisania
oświadczenia o znajomości regulaminu.
3. Rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że diecko jest zdolne do udziału w
biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym

wykluczające dziecko z udziału w biegu oraz że startuje na własną
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się ze
wzmożonym 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. Podpisanie oświadczenia o
znajomości regulaminu oznacza, że rodzic lub opiekun prawny rozważył i
ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu dziecka,
startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Zapisując dziecko do udziału w zawodach rodzic lub opiekun prawny
akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku dziecka utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz
udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na
wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w
dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do
promocji i organizacji imprez, udostępniania sponsorom oraz partnerom V
BIEGU ROLNIKA i BIEGU DLA DZIECI w celu ich promocji w kontekście
udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych
materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych
oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
Biegi odbędą się bez względu na waruki atmosferyczne, jednak w przypadku
nagłych i niespodziewanych zjawisk atmosferycznych Organizator zastrzega
sobie prawo do skrócenia dystansów biegowych.
Organizator zawodów:
Fundacja Bieg Rolnika
ul. Dobrawy 14A
44-120 Pyskowice

