REGULAMIN
Bieg i Marsz Nordic Walking Szlakiem Powstańców Śląskich
I. Cel :
– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego,

– podnoszenie sprawności ruchowej dzieci, młodzieży i osób starszych,
– upowszechnianie i popularyzacja biegania, jako czynnej formy wypoczynku wśród
mieszkańców Piekar Śląskich,
- uczczenie pamięci Powstańców Śląskich

II. Organizator:
Urząd Miasta Piekary Śląskie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich
Stowarzyszenie „Lecymy Durś”

III. Termin i miejsce:
– 3 maja 2021 roku

IV. Uczestnicy i zasady udziału :
Zawody są imprezą ogólnodostępną, udział mogą brać wszyscy chętni niezależnie od wieku.
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia pozwalający na udział w
zawodach sportowych oraz brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.
Każdy z uczestników pokonuje wyznaczoną trasę indywidualnie. Podczas biegu
przestrzegane będą wszystkie zasady bezpieczeństwa wynikające z obowiązującego
rozporządzenia COVID – 19.

V. Dystans i Kategorie wiekowe:
Każdy z uczestników pokonuje następującą trasę: Kopiec Wyzwolenia, następnie ulicami:
Wyzwolenia, Chopina, przez ogródki działkowe „Azalia”, ulicą Karola Miarki a zakończenie
biegu nastąpi na Placu Noblistów Śląskich.
Długość trasy wynosi 2,85 km.

VI. Zasady uczestnictwa
Po każdym biegu zawodnik wysyła screna z aplikacji z przebiegniętym dystansem na adres
mailowy:sportpiekary@mosir.piekary.pl lub sportpiekary@interia.pl z podpisanym mailem
swoim imieniem i nazwiskiem.
Screnna należy wysłać do dnia 4 maja.

VII. Nagrody:

 Książka autorstwa Dariusza Pietruchy „Emil Baron – To nie sztuka dać się zabić –
wspomnienia piekarskiego powstańca” o
 płyta CD Orkiestry Wojskowej z Bytomia.
Upominki do odbioru będą w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie od dnia 6 maja po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 32 776-14-74.

VIII. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, a także do podejmowania
decyzji w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie.

IX. Ochrona danych osobowych:
1. Dane osobowe uczestników uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119,
4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z
2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO,
innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO
oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w
zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w
zawodach.
5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na
przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może
odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem
w „zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w
której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika na liście startowej zawodów w
Piekarach Śląskich oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania
zawodów.

