Regulamin
"Bieg do szkoły"
28 sierpnia 2020 r.
dystans 5 km
I. CEL:
Integracja lokalnego środowiska biegaczy na płaszczyźnie sportowej rywalizacji z nastawieniem na dobrą
zabawę.
II. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
III. BIURO ZAWODÓW:
1. Biuro Zawodów do 27 sierpnia 2020 r. znajduje się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, w Sekcji
Marketingu i Organizacji Imprez, al. Niepodległości 4, pokój 226, tel. 52 3555 355, 531 995 335,
faks 52 3555 366, e-mail marketing@osir.inowroclaw.pl, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 15.00.
2. W dniu zawodów biuro czynne będzie od godz. 15.00 do zakończenia biegu na Stadionie Miejskim
im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu, tel. 52 353-91-70, 531 995 335,
gdzie nastąpi ostateczna weryfikacja uczestników.

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW:
Bieg o charakterze rekreacyjnym na dystansie 5 km. Trasa będzie przebiegała alejkami Parku Solankowego,
ze startem i metą na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków.
V. TERMIN I MIEJSCE BIEGU:
28 sierpnia 2020 r., godz. 18.00, start i meta na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków,
ul. Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu.
VI. TRASA:
1. Trasa: Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków - alejki Parku Solankowego – Stadion Miejski
im. Inowrocławskich Olimpijczyków.
2. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez Organizatora.
3. Dystans 5 km.
VII. UCZESTNICTWO:
1. Warunkiem dopuszczenia do imprezy będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego
o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w biegu, a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisane przez prawnego opiekuna.
Do startu dopuszczeni zostaną biegacze, którzy ukończą 16 lat do 28 sierpnia 2020 r. włącznie. Uczestnikom,
a w przypadku osób niepełnoletnich, prawnym opiekunom, przedstawione zostanie oświadczenie
o braku infekcji i objawów chorobowych związanych z koronawirusem. Oświadczenie zawiera również
informacje, że uczestnik nie miał kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie wisusem SARS-CoV-2, nie
był poddany kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą poddaną kwarantannie w okresie 14 dni przed
rozpoczęciem imprezy.

2. Najpóźniej 30 minut przed startem 28 sierpnia 2020 r. na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich
Olimpijczyków, uczestnik zobowiązany jest do złożenia karty zgłoszeniowej potwierdzającej udział w biegu.
Po tym czasie nie będzie możliwości rejestracji i udziału w biegu. Obowiązuje limit miejsc. W biegu może
wziąć udział maksymalnie 250 osób.
4.

W chwili wejścia na teren obiektu, na którym odbywa się impreza zostanie przeprowadzony pomiar

temperatury ciała przez osoby działające w imieniu Organizatora.

VIII. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia do udziału w biegu należy dokonać poprzez wypełnienie i dostarczenie do biura zawodów karty
zgłoszeniowej, wzór stanowi załącznik do regulaminu.
2. Karty zgłoszeniowe o zdolności do udziału w biegu należy dostarczyć do 27 sierpnia 2020 r. do Sekcji
Marketingu i Organizacji Imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji, al. Niepodległości 4, pokój 226 lub
osobiście w dniu biegu do godziny 17:30 do biura zawodów, które mieścić się będzie na Stadionie Miejskim
im. Inowrocławskich Olimpijczyków.

IX. BEZPIECZEŃSTWO:
Zgodnie z wytycznymi, na stadionie wciąż obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa, mające na celu
minimalizowanie ewentualnego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:
a)

weryfikacja uczestników (kontrola liczby osób wchodzących na obiekt), w biegu może wziąć udział
maksymalnie 250 osób,

b) obowiązuje zachowanie 1,5 metrowego dystansu społecznego,
c)

obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa do momentu startu biegu, jeśli nie ma możliwości
zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego,

d) obowiązkowy pomiar temperatury ciała uczestników,
e)

obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

X. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
1. Opiekę medyczną.
2. Wodę mineralną dla każdego uczestnika.
3. Pamiątkowy upominek dla każdego uczestnika.
XI. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU:
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4
tel. 52 3555 350, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iodo@amster.eu.
3. Dane Pani/Pana/dziecka podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:

- wypełnienia Umowy jaką zawarliśmy z Panią/Panem, na uczestnictwo w imprezie sportowej
Pana/Pani/dziecka „Bieg do szkoły” ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe,
- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (tj. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługi procesu
reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy organizacji imprez m.in.
dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez
sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie
w zakresie i w celu podanym w pkt 3., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą
sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres
wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich/dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub
ograniczenia

przetwarzania,

prawo

do

wniesienia

sprzeciwu

prawo

do

przenoszenia

danych

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich/dziecka jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa
w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia
w imprezie sportowej.
10. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy
od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania
danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem Pani/Pana/
dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4,
tel. 523555350, e-mail: sekretariat@osir.inowroclaw.pl
XII. UWAGI ORGANIZACYJNE:
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach dotyczących biegu (komunikat końcowy,
plakat, informacje prasowe).
3. Informacje na temat wydarzenia "Bieg do szkoły" będą umieszczone na stronie internetowej
www.osir.inowroclaw.pl, mediach społecznościowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, w lokalnych
mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
4. Nad prawidłowym przebiegiem biegu czuwać będzie obsługa techniczna oraz Organizator.
5. Przebiegnięcie mety poza wyznaczoną trasą będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.

6. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej oznacza, że uczestnik rozważył
i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na
szkodę Organizatora, ani rościł do niego żadnych pretensji.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
2. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.

MK

