4. BIEG DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
STARGARD, 12.01.2020
ORGANIZATORZY
- OSIR Stargard Sp. z o.o.
- Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki
- patronat Prezydenta Miasta Stargard
CEL
- wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
- integracja mieszkańców Stargardu poprzez sport
TERMIN I MIEJSCE
- 12.01.2020 (niedziela), godz. 12.00-13.30
- Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Sportowa 1, Stargard (bieżnia 400-metrowa)
- zawodnicy pokonują kolejne okrążenia w wyznaczonym przedziale czasowym
UCZESTNICTWO
1. Zgłoszenia odbywają się drogą elektroniczną oraz w dniu zawodów (od godz. 11.00).
2. W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 12 lat. Osoby niepełnoletnie będą
dopuszczone do udziału w biegu tylko za pisemną zgodą rodzica (lub opiekuna prawnego), którego
obecność w czasie zawodów jest konieczna.
3. Dzieci poniżej 12. roku życia mogą startować tylko wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.
4. Każdy zawodnik podpisuję listę startową, która zawiera w swej treści oświadczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach biegowych i starcie na własną
odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica (lub opiekuna
prawnego).
5. Cegiełka za możliwość udziału w zawodach wynosi minimum 20 zł od osoby (płatne do puszki
WOŚP w biurze zawodów). Dochód w całości zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
6. Odbiór numerów startowych od godz. 11.00. Numery będą wydawane także w trakcie trwania
zawodów (start biegu o 12.00, koniec biegu o 13.30).
ŚWIADCZENIA
- pamiątkowe medale odlewane dla pierwszych 150 zapisanych osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
- dyplomy uczestnictwa oraz pamiątkowe przypinki dla pozostałych (w tym dla dzieci poniżej 12 lat)
- dodatkowe nagrody dla jednej kobiety i jednego mężczyzny, którzy pokonają w wyznaczonym czasie
(12.00-13.30) najwięcej okrążeń
- poczęstunek
IX. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Zawodnicy startują z numerem startowym, widocznym na przedniej części ciała.
3. Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu. Będą wyznaczone osoby do weryfikacji liczby
pokonywanych okrążeń przez uczestników.
4. Istnieje możliwość skorzystania z szatni, natrysków i depozytu.
5. Za rzeczy zaginione i pozostawione podczas imprezy organizator nie odpowiada.
6. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
Podczas zawodów obecny będzie ratownik medyczny.
7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i tylko jemu przysługuje prawo do
dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.
9. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą
odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw
innych osób. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z zawodami.
10. Wszelkie pytania dotyczące zawodów należy kierować na adres:: sport@osir.stargard.pl
X. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z
siedzibą pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w
Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS
0000359707, posiadający NIP 8542367178, REGON 320765396.
2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. jest Łukasz
Rozesłański, posiadający e-mail: rodo@osir.stargard.pl
3. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 4. Biegu dla Orkiestry, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą nasi partnerzy, z którymi mamy podpisane umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, współpracujący z nami przy wykonywaniu naszych
zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmioty świadczące nam
pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz inne podmioty działające na
nasze zlecenie, a świadczące nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i
wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych, jak również podmioty, które wskażą
podstawę prawną i interes prawny.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia,
prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/a
dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem).
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w ww. biegu
i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie.
Stargard, 20.12.2019

