REGULAMIN BIEGÓW DLA DZIECI

Gorzów Śląski Biega- V Bieg dla dzieci w roku Jubileuszowym 780 lecia Gorzowa Śląskiego
I.

5.
6.
7.

Informacje ogólne
1. Zawody „Gorzów Śląski Biega- V BIEG DLA DZIECI W JUBILEUSZOWYM ROKU 780 LECIA
GORZOWA
ŚLĄSKIEGO”
zwane
dalej
również
biegiem
odbędą
się
13 czerwca 2021 roku w Gorzowie Śląskim, ul. Rynek (start/meta przy MGOK).
2. W ramach biegu odbędą się starty w następujących kategoriach wiekowych
i dystansach:
− Bieg przedszkolaka,
dystans 50 m
− Bieg klas I-II,
dystans 250 m
− Bieg klas III-IV,
dystans 500 m
− Bieg klas V-VI,
dystans 750 m
− Bieg klas VII-VIII,
dystans 1000 m
3. Organizatorem biegów jest Gmina Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15,
46-310 Gorzów Śląski, NIP: 5761550857
4. Współorganizator: Kozłowicki CROSS oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych FABRYKJA
ZMIAN 46-200 Kluczbork, ul. Kościuszki 24/1.
Bieg odbywa się pod Patronatem Burmistrza Gorzowa Śląskiego.
Kontakt do Organizatorów: e-mail: Michalina Stelmach: ms.bdp@gorzowslaski.pl tel. 660463608, Anna
Sikora: as.bdp@gorzowslaski.pl tel. 34/3505710 wew. 155 lub 141.
Podstawą kontaktu pomiędzy Organizatorem a Zawodnikiem jest niniejszy REGULAMIN. Wszelkie
informacje, które nie zostały zapisane w niniejszym regulaminie, na bieżąco pojawiać się będą w
mediach społecznościowych Organizatora:
https://www.facebook.com/Urzad.Miejski.w.Gorzowie.Slaskim

II.
1.

Trasy
Bieg odbywa się na ulicy Rynek. Start/Meta ul. Rynek 4. Ilość pętli zależna od kategorii wiekowej (dział
I. pkt. 2.)

III.
1.

Informacje ogólne
Dzieci w wieku przedszkolnym mogą biec w asyście rodzica/opiekuna. Dzieci klas I-VIII biorą udział w
biegu samodzielnie. Osobny start dziewczynek, osobny start chłopców w każdej kategorii wiekowej.
Pakiet startowy otrzymują wszystkie dzieci biorące udział w biegu. Na podium nagradzamy trzy
najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców w każdej kategorii wiekowej.
Biegi dla dzieci odbędą się w godzinach 13:00- 15:00; szczegółowy program biegu stanowi załącznik nr
1 do regulaminu
3. W przypadku małej liczby dzieci zapisanych na bieg organizator zastrzega sobie prawo do łączenia
biegów.
Organizator przypisuje dziecko do odpowiedniego dystansu, zgodnie z rokiem urodzenia dziecka.
Elektroniczny pomiar czasu; podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe.
Numer startowy musi być przymocowany z przodu koszulki startowej. Numer startowy musi być
widoczny przez cały okres trwania zawodów.
Numery startowe do odbioru w Biurze zawodów w dniu biegów do godziny 12:15.

2.
3.
4.
5.
6.

IV.
1.

2.
3.
4.

Uczestnictwo
W zawodach może wziąć każde dziecko, dla którego rodzic/opiekun prawny:
wypełni oświadczenie dla osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2 do regulaminu), będące jednocześnie
kartą zgłoszeniową dziecka do biegu oraz zgodą na umieszczanie wizerunku dziecka w mediach
społecznościowych oraz stronie Organizatora.
Formularz Oświadczenia będącego jednocześnie Kartą zgłoszeniową osoby niepełnoletniej na biegi
znajduje się na stronie www.gorzowslaski.pl w zakładce Aktualności oraz
https://www.facebook.com/Urzad.Miejski.w.Gorzowie.Slaskim
Obowiązuje limit 200 zawodników na wszystkich dystansach. Limity dotyczą zapisanych zawodników
Zapisy odbywają się w przypadku dzieci uczęszczających do Szkół i Przedszkoli na terenie gminy
Gorzów Śląski poprzez zgłaszanie uczestnictwa do placówek. Można również zgłaszać uczestnictwo

5.
6.

dziecka bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim w biurze nt 24, p.II. Osobami
odpowiedzialnymi za prowadzenie Biura Zawodów z ramienia Urzędu Miejskiego są Michalina
Stelmach oraz Anna Sikora. Oświadczenia można składać do dnia 2 czerwca 2021 roku w szkołach i
przedszkolach na terenie Gminy, lub do dnia 9 czerwca 2021 roku bezpośrednio w Urzędzie Miejskim
w Gorzowie Śląskim, lub do momentu osiągnięcia limitu. O udziale zawodników w biegu decyduje
kolejność zgłoszeń.
W przypadku przekroczenia limitu zapisanych, kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Udział dzieci w biegach jest bezpłatny.

V.
Dla zawodników
1. Pakiet startowy: w ramach pakietu startowego każde dziecko otrzyma: medal, dyplom, soczek, ciepły
posiłek.
2. Na podium nagradzamy trzy najszybsze dziewczynki i trzech najszybszych chłopców w każdej kategorii
wiekowej- nagrody rzeczowe.
3. Przed każdym startem dzieci będzie prowadzona rozgrzewka z panią Katarzyna Rurką Jędrzejewską.
4. Bieg jest ubezpieczony. Bieg będzie zabezpieczony od strony medycznej.
VI.
Biuro Zawodów
1. Buro Zawodów będzie mieścić się przy ul. Rynek 4 Gorzów Śląski.
2. W Biurze Zawodów odbywa się weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
3. W momencie weryfikacji (tj. odbioru numeru startowego) oraz podczas biegu, jak i po nim, obecność
rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
4. Biuro Zawodów biegów dla dzieci będzie działać 13 czerwca 2021 roku od godziny 10:30 do godziny
15:00.
5. Szczegółowe godziny startów poszczególnych kategorii wiekowych zawiera załącznik nr 1.
6. W Biurze Zawodów będzie można dokonać zapisu na biegi do godziny 12:00.
7. Nagrody, medale, dyplomy, które nie zostały odebrane w Biurze Zawodów, nie będą wysyłane ani
wydawane w terminie późniejszym.
VII.
Ochrona danych osobowych
1. Zapisy na zawody dokonywane będą w Biurze Zawodów w dniu biegu, poprzez placówki oświatowe
uczniów uczęszczających do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Gorzów Śląski oraz w Urzędzie
Miejskim w Gorzowie Śląskim. Podanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego jest
dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
2. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników udostępnionych w oświadczeniu i
będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi
podmiotami wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu „Gorzów Śląski BiegaV Bieg dla dzieci”.
3. Inne podmioty, które na zlecenie Organizatora będą przetwarzały dane osobowe uczestników w
zakresie powierzonych im czynności przy organizacji biegu „Gorzów Śląski Biega- V Bieg dla dzieci”,
zapewniają przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
4. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegu „Gorzów Śląski Biega- V Bieg dla dzieci” będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: ODO, a począwszy od 25 maja
2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
w celu: Przeprowadzenia biegu „Gorzów Śląski Biega- V Bieg dla dzieci”: rejestracji uczestników,
wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych
publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w
prasie, radiu, i innych mediach, prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość,
kraj, płeć, klub, wizerunek) na czas trwania zawodów, na stronie internetowej Organizatora,
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prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub,
wizerunek, na stronie internetowej Organizatora na czas trwania zawodów oraz na tablicy wyników na
mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), przyznania i wydania nagród, informacyjnym,
promocyjnym i statystycznym Organizatora.
Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz
możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych
osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady
korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy
skontaktować się z Organizatorem. Rodzic/opiekun prawny może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody
w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres ms.bdp@gorzowslaski.pl lub listu
do Organizatora.
Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zamieszczenie danych dziecka (imię i nazwisko, miejscowość,
rok urodzenia, klub, dystans) na liście zapisanych, która będzie ogólnodostępna w Biurze Zawodów w
celu odebrania przez zawodników numeru startowego, dyplomu.
Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wypowiedzenie przez spikera imienia dziecka, nazwiska
dziecka, miejscowości i nazwy klubu podczas wbiegnięcia na metę oraz podczas dekoracji na podium.
Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w celu
zamieszczenia fotorelacji z biegu „Gorzów Śląski Biega- V Bieg dla dzieci” na stronie internetowej
Organizatora, a także w mediach społecznościowych Organizatora.
Organizator informuje, że podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy przez jednego lub
więcej fotografów/operatorów. Podpisując Oświadczenie dla osoby niepełnoletniej na udział w biegu
rodzic/opiekun prawny zgadza się na udział w zawodach, podczas których może zostać
sfotografowany/sfilmowany, a jego wizerunek zostanie opublikowany w Internecie, w prasie lub w TV
zgodnie z ustawą o Prawie Prasowym, w celu zrelacjonowania biegu „Gorzów Śląski Biega- V Bieg dla
dzieci”.
.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska
Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Gorzowie
Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, e-mail: it@gorzowslaski.pl
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji i na podstawie
zgłoszenia do biegu (art.6 ust.1 lit.b RODO)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do realizacji imprezy oraz przez
czas wymagany przez przepisy prawa podatkowego.
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będzie Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim.
Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

VIII.
Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców, którzy powinni mieć pełną
świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą
polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie
osoby dysponujące dobrym stanem zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w
zawodach.
2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i
tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja
Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz
Rodzic/opiekun prawny.
3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, jednak zmianie może ulec trasa o czym
zawodnicy zostaną poinformowani w mediach społecznościowych Organizatora lub bezpośrednio
przed startem przez spikera.

4.
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Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z
winy uczestników zawodów.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
Do zobaczenia na trasie. Załoga Organizatora.

Załącznik nr 1do Regulaminu
CZASOWY PLAN BIEGÓW DLA DZIECI „Gorzów Śląski biega 2021” 13.06.2021
I.BIEG PRZEDSZKOLAKA dystans 50 m
Chłopcy i dziewczęta: start godz. 13:00
II. Klasy I- II
dystans 250m Dziewczęta- start godz. 13:05 / Chłopcy- start godz. 13:10
III. Klasy III- IV
dystans 500 m Dziewczęta- start godz. 13:15 /
Chłopcy- start godz. 13:20
IV. Klasy V- VI
dystans 750 m Dziewczęta- start godz. 13:25 /
Chłopcy- start godz. 13:30
Chłopcy- start godz. 13:45
V. Klasy VII- VIII
dystans 1000 m Dziewczęta- start godz. 13:35 /

Wręczenie nagród dla zwycięzców między godziną 14.00 a 15.00

Załącznik nr 2 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE
dla osoby niepełnoletniej do udziału w zawodach „Gorzów Śląski Biega- V Bieg dla dzieci”
Organizator: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski
Termin i miejsce: 13 czerwca 2021 r. godzina 13:00, ul. Rynek 4 (przy M-GOK)
Odbiór numeru startowego dla dziecka w Biurze Zawodów (Rynek) do godziny 12:15.
Start/Meta: przy M-GOK, ul. Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski
.

Imię dziecka: …………………..……………..…………………………….………………… Nazwisko dziecka: ..…………………………………..……………………………………………….…
Przedszkole w ………………………………………………………………………………………… Data urodzenia dziecka: …………………………………………………..…………….
LUB:

Szkoła Podstawowa w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Klasa …………………………………………………………………
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………………………………………… Numer telefonu opiekuna: ……………………………
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Gorzów Śląski oraz udział
mojego podopiecznego w Biegu. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia osoby niepełnoletniej za którą
biorę pełną odpowiedzialność, pozwala na udział w Biegu. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią
Regulaminu oraz jestem świadomy/ma jego postanowień i w pełni je akceptuję.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

