
R E G U L A M I N 

Biegów Przełajowych dla dzieci i młodzieży                    

 

  HMT V BIEG O SKARB ŚREDZKI, 02.10.2022r. Środa Śląska     

 

1. CEL: 

- popularyzacja i utrwalanie nawyku biegania wśród dzieci i młodzieży, 

- integracja środowiska lokalnego, 

- wyłonienie najlepszych zawodników. 

 

2. ORGANIZATORZY: 

Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej i Gmina Środa Śląska. 

 

3. TERMIN I MIEJSCE:  

02.10.2022r. - Średzki Park Wodny w Środzie Śląskiej 

 

 

 

 

 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW: 

 

Kategoria wiekowa Dystans 

Bieg Krasnala 3-6 lat (rocznik 2016-2019) 60m 

dziewczęta/chłopcy (rocznik 2014-2015) 400m /400m 

dziewczęta/chłopcy (rocznik 2012-2013) 600m /600m 

dziewczęta/chłopcy (rocznik 2011-2012) 600m/1000m 

  

  

5. UCZESTNICTWO: 

Zgłoszenia i rejestracje dzieci na bieg obywają się w biurze zawodów w dniu zawodów.  

Prawo startu mają uczniowie i dzieci posiadające zgodę opiekunów/rodziców  na start 

w zawodach sportowych.  

Odpowiedzialność za dzieci podczas imprezy sprawują rodzice lub opiekunowie.  

Zgłoszenia uczestników Od godziny 10:30 do 11:30 

Otwarcie zawodów Godzina 12:00 

Pierwszy bieg Godzina 12:00 

  



6.  FINANSOWANIE: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  zabezpiecza nagrody honorowe oraz częściowe koszty 

organizacyjne. Koszty dojazdów pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy.   

 

7.  NAGRODY: 

Wszyscy zawodnicy/czki w biegu krasnala otrzymają pamiątkowe medale, zawodnicy/czki za 

zajęcie miejsc 1- 3 otrzymają medale, statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

8.  Wizerunek 

Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego utrwalonego 

wizerunku  w następujących formach: 

a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 

dowolnej formie,  

b. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego 

partnera w zakresie jego udziału w imprezie,  

c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  

d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,  

e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, w tym na portalach 

społecznościowych, na plakatach i bilbordach,  

g. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  

h. publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy,  

i. publikowanie przez Organizatorów, sponsorów oraz oficjalnych partnerów 

utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wizerunku w relacjach z imprezy, a także 

we wszelkich materiałach promocyjnych , w tym zamieszczonych na stronach 

internetowych, w mediach i mediach społecznościowych.  

 

9. Ochrona Danych Osobowych Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSIR Sp.z o. o.w Środzie 

Śląskiej, ul. Winogronowa 34, 55-300 Środa Śląska 

2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: 

iod@osirsrodaslaska.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia i promocji (w zakresie wizerunku) usługi (HMT V  BIEG O 

SKARB  ŚREDZKI), w tym przyznania wyróżnień (uczestnicy biegu). 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także 

publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje 

lub klubu/organizacji, który/rą reprezentuje, celem opublikowania listy startowej a 

także wyników biegu, w którym uczestnik startował.  

mailto:iod@osirsrodaslaska.pl


4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu o którym mowa w pkt 3 

niniejszej klauzuli (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji usługi, 

podmioty przetwarzające dane w imieniu OSIR Sp.z o. o. w Środzie Śląskiej 

(obsługujące systemy teleinformatyczne, serwery i bazy danych), podmioty 

świadczące dla OSIR Sp.z o. o. w Środzie Śląskiej usługi, konsultacyjne, 

doradcze, pomoc prawną, podmioty i jednostki samorządu terytorialnego 

prowadzące działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, pracownicy i 

współpracownicy OSIR Sp.z o. o. w Środzie Śląskiej w ramach wypełnienia 

obowiązków służbowych, firmy ubezpieczeniowe w ramach realizacji usługi. 

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie 

spowoduje, że brak możliwości realizacji usługi 

7. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas wykonania zadań OSIR Sp .z o. o. w 

Środzie Śląskiej i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, i/lub przez 

czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, i/lub przez czas, w 

którym OSIR Sp. z o. o. w Środzie Śląskiej może ponieść konsekwencje prawne 

8. nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków 

prawnych. 

9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych. 

10. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

12. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

 

8.  SPRAWY RÓŻNE: 

Uczestnicy winni posiadać dokument potwierdzający datę urodzenia i adres zamieszkania 

(legitymacja szkolna, ew. dowód osobisty, paszport). 

Każdy startujący  powinien posiadać kartkę z imieniem, nazwiskiem, rocznikiem, nazwą 

szkoły lub miejscowości i dystansem,  którą odda sędziemu na mecie po ukończonym 

biegu. Karty będą dostępne u koordynatora w dniu biegu.  

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia biegów. 

Biegi odbędą się bez względu na pogodę. 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko organizatorom. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 

 

 

 

                                                                                                                    ORGANIZATORZY 

 


