
 
 
 
 
 
 

 
 

 

REGULAMIN 

 

Bieg dla Dzieci w ramach 

3 PKO Nocnego Półmaratonu, Nocnej ZaDyszki i Marszu Nordic Walking 

w Piekarach Śląskich  

Stadion MOSIR ul. Olimpijska 3 
 

I. Cel :  
– promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, 
– podnoszenie sprawności ruchowej dzieci,  

– promocja wolontariatu i aktywności społecznej wśród młodzieży, 

– upowszechnianie i popularyzacja biegania, jako czynnej formy wypoczynku wśród 

   mieszkańców Piekar Śląskich, 

– integrację oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami Piekar Śląskich. 

- Impreza odbywa się w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2023 

 

II. Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie APN Olimpia Piekary Śląskie 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich 

 Miasto Piekary Śląskie  
 

III. Termin i miejsce:  

 Termin: 23 lipca 2022r. Godz. 12:00 – zbiórka uczestników godz. 11:30.  

 Miejsce: Stadion MOSIR ul. Olimpijska 3 

 

IV. Uczestnicy, zasady udziału oraz wpisowe :  
Zawody przeznaczone są dla dzieci z roczników 2007 i młodszych. Obowiązuje limit 

uczestników. W biegu może wystartować maksymalnie 150 zawodników.  

 

Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub podpisanego 

przez rodziców oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach. 

(wzór do pobrania na stronie internetowej www.mosir.piekary.pl). 

W przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników podczas zapisów telefonicznych możliwe 

będą zapisy na miejscu. 

http://www.mosir.piekary.pl/


V. Zapisy:  

Zapisy dokonywane będą do dnia 20 lipca telefonicznie pod nr tel 32 768-10-10 od 

poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30  
Przy zapisach należy podać:  

1. Imię dziecka 

2. Nazwisko dziecka  

3. Rok urodzenia  

 

Obowiązuje limit uczestników – 150 osób.  

 

VI. Dystans i Kategorie wiekowe: 
 

Kategoria 0  chłopcy     2016  i  młodsi  około 200m 

Kategoria 0  dziewczęta    2016  i  młodsi  około 200m 

Kategoria I  dziewczęta     rocznik 2013 - 2015  około 400m 

Kategoria II chłopcy      rocznik 2013 – 2015   około 400m 

Kategoria III dziewczęta       rocznik 2010 – 2012  około 600 m  

Kategoria IV chłopcy     rocznik 2010 – 2012  około 600 m  

Kategoria V dziewczęta      rocznik 2007 – 2009           około 1200 m 

Kategoria VI chłopcy      rocznik 2007 – 2009           około 1200 m 

W przypadku, jeżeli liczba startujących w danej kategorii wiekowej nie przekroczy 5 osób organizator 

zastrzega możliwość łączenia kategorii.  

 

VII. Ochrona danych osobowych:  

 
1. Dane osobowe uczestników zawodów 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 wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której 

zamieszkuje, na liście startowej zawodów.  

 

VIII. Nagrody:  

– medale dla wszystkich uczestników   

 

IX. Postanowienia końcowe: 
Uczestnicy ubezpieczeni zostaną przez organizatora w zakresie NW  

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, a także do podejmowania 

decyzji w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie  

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku gwałtownych i nie 

przewidywalnych zjawisk pogodowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty 

i/lub godziny rozgrywanych zawodów lub do odwołania zawodów. 


