Regulamin biegów dla dzieci
rozgrywanych podczas zawodów Eliminator
8 czerwca 2019
I.
Organizator
Organizatorem biegów dla dzieci jest Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach. Biegi
dla dzieci odbywają się w ramach biegu Eliminator.
II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
III. Termin, miejsce, dystans.
1.
Biegi odbędzie się 8 czerwca 2019r. w Ustroniu, w okolicach dolnej stacji kolejki na
Czantorię Wielką.
2.
Biuro zawodów dla dzieci – w namiocie biura zawodów Eliminatora, okolice dolnej
stacji Kolei Linowej Czantoria – czynne od godz. 8:00 do 10:00.
3.
Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 10:30. zawody odbędą się bez
względu na panujące warunki atmosferyczne.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu biegów dla dzieci, przy
czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej
informacji w Biurze Zawodów, najpóźniej na 20 min przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie
zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych
dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
5.
Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
6.
Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach:
● Bieg Wiewiórki (4, 5, 6 lat - roczniki: 2015-2013) - dystans: ok. 75 metrów
● Bieg Liska (7, 8, 9 lat - roczniki: 2012-2010) - dystans: ok. 100 metrów
● Bieg Wilka (10, 11, 12 lat - roczniki: 2009-2007) - dystans: ok. 150 metrów
● Bieg Niedźwiedzia (13, 14, 15 lat - roczniki: 2006-2004) - dystans: ok. 200 metrów
W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni
uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej
kategorii każdorazowo decyduje Organizator.
7. Limit uczestników określa się na 170 osób.
IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.
1. Do zawodów dopuszczeni będą dzieci i młodzież urodzone w latach 2004-2015.
2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie
http://www.gorskamasakra.pl/ lub w Biurze Zawodów, o ile limit zawodników nie zostanie
wcześniej wyczerpany.
3. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka
do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na
udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Prawidłowo
wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w

dniu 8.06.2019 r. do godz. 10:00. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z
Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator
zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Zgłoszeniowego lub
Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą
oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. Zgłoszenie i Oświadczenie należy
dokonać w Biurze Zawodów w dniu 8 czerwca 2019 w godzinach od 8:00 do 10:00.
4. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb
administracyjnych i analitycznych.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających
uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony
internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na
możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku,
podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany
do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie,
udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez
powiadomienia w celu reklamy i promocji w/w zawodów.
8. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób biegnących ze
zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być
niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z kat. I mogą biec w asyście rodzica lub
opiekuna pod warunkiem nie przeszkadzania innym uczestnikom. W trakcie zawodów
uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i poleceń
Organizatora.
9. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.
V. Klasyfikacje i nagrody
1. Nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów.
2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają drobne upominki.
VI. Dane osobowe i ochrona wizerunku
1.
Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest organizator zawodów
sportowych - Fundacja "Bieg Rzeźnika" z siedzibą w Gliwicach, ul. Kaczyniec 10/2, (dalej:
„Organizator”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000501777.
2.
Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data

urodzenia, wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej,
obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa.
3.
Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w
szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
• imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty
elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
• imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych,
radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach
zawodów oraz w celach marketingowych i promocyjnych;
• adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji
dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i
marketingowych;
• numer pesel na potrzeby uczestnictwa w losowaniach przeprowadzanych w ramach
zapisów na poszczególne imprezy/zawody organizowane przez Organizatora.
4. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru
telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane
osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody, a
także obsługującym system losowania na wybrane zawody oraz wykonującym pomiar czasu
w tym publikację wyników.
5. Organizator przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres
poczty elektronicznej – oficjalnym sponsorom i partnerom, jednak wyłącznie w celu
związanym z promocją i marketingiem oraz współorganizacją zawodów.
6. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw z poza Unii
Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw
trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o
których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie
uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Fundacja „Bieg
Rzeźnika” 44-100 Gliwice, ul. Kaczyniec 10/2.
7. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
8. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w każdym czasie.
9. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do uczestnictwa w zawodach oraz losowaniu.
10. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z
obowiązujących przepisów prawa.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie
przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem +48
537 637 675.
VII. Uwagi końcowe
1.
Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.
2.
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

3.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za
nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości
bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w
Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
5.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

