
                                   Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik 
Dział Organizacji Imprez  

t: +48 32 42 27 839 wew. 22 i 21 
@: biegi.mosirrybnik@gmail.com 

www.mosir.rybnik.pl  
 

 
 

REGULAMIN 

WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY  

7 – 14.12.2020 

 

I. ORGANIZATOR. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik  

Dział Organizacji Imprez, telefon +48 32 422 78 53 wew. 22 i 21, adres e-mail: biegi.mosirrybnik@gmail.com 

www.mosir.rybnik.pl   

 

II. CEL. 
1. Popularyzacja biegania jako aktywnej formy wypoczynku. 

2. Promocja Miasta Rybnika. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
1. Data: od 7 do 14.12.2020r. 

2. Bieg na dystansie około 10 km na wyznaczonej przez Organizatora trasie. 

3. START/META w ośrodku w Kamieniu, trasa po utwardzonych ścieżkach leśnych. 

4. Każdy z zawodników może wziąć udział w biegu tylko jeden raz. 

5. Podczas swojego biegu zawodnik ma obowiązek zachowywania się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

rozporządzeniami rządu RP. 

 
IV. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA. 

1. Organizator zapewnia uczestnikom: 

a. okolicznościowy medal; rękawek biegowy (dla osób zapisanych i opłaconych do 31 października);  

b. możliwość odbioru pakietów oraz nagród na wybranych obiektach MOSiR (CRiR BUSHIDO, Pływalnia Yntka, 

Pływalnia Akwarium) lub wysyłkę; 

c. możliwość udziału w konkursach i zabawach organizowanych na naszym profilu FB. 
 

V. ZAPISY, ZGŁOSZENIA I OPŁATY 
1. Udział w Biegu mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie. 
2. Limit uczestników w Wirtualnym Biegu Barbórkowym wynosi 300 osób.  
3. ZGŁOSZENIA do 30 listopada 2020 r. tylko przez formularz elektroniczny (pod warunkiem wolnych miejsc) na 

stronie: zapisy.domtel-sport.pl oraz w odpowiedniej aktualności na stronie www.mosir.rybnik.pl  
4. Opłata startowa (najpierw należy dokonać zgłoszenia internetowego a następnie można dokonać opłaty):  

a. 35 zł – ZGŁOSZENIA opłacane w terminie do 31 października 2020 r. (płatności on-line) – pakiet 

zawodnika zawiera rękawki biegowe 

b. 35 zł – ZGŁOSZENIE opłacane w terminie od 1 do 30 listopada 2020 r. (płatności on-line) – pakiet 

zawodnika bez rękawków biegowych 

Brak możliwości zapisów oraz uiszczania opłaty startowej podczas trwania imprezy. 

We wszelkich sprawach dotyczących płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: 

domtel@domtel-sport.pl 

5. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy: 
a. biorący udział we wszystkich dotychczasowych Biegach Barbórkowych, którzy dokonają zgłoszenia i prześlą 

prośbę o zwolnienie z opłaty na adres e-mail: biegi.mosirrybnik@gmail.com do 31 października 2020 r. 

b. Zwyciężczyni i Zwycięzca ubiegłorocznej edycji XV Biegu Barbórkowego 2019, którzy dokonają zgłoszenia i 

prześlą prośbę o zwolnienie z opłaty na adres e-mail: biegi.mosirrybnik@gmail.com do 31 października 2020 

r. 

c. zawodnicy, którzy ukończyli 70 rok życia, dokonają zgłoszenia i prześlą prośbę o zwolnienie z opłaty na adres 

e-mail: biegi.mosirrybnik@gmail.com do 31 października 2020 r. 
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6. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. O przyjęciu do 

udziału w WIRTUALNYM BIEGU BARBÓRKOWYM decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. 

Pierwszeństwo do startu mają osoby, które dokonały właściwej opłaty – przed osobami, które wypełniły 

formularz rejestracyjny, ale nie dokonały opłaty. 
7. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeń odpowiednią rubrykę i wpisać dane do faktury: 

NIP, adres i nazwę firmy. 
8. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Wirtualnym Biegu Barbórkowym  a nie opłatą za pakiet zawodnika. 
9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, a za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto. 
10. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków leży w gestii zawodników. 
 
VI. UCZESTNICTWO 

1. W terminie od 7 do 14 grudnia należy pokonać wytyczoną przez Organizatora 10 kilometrową trasę Biegu 
Barbórkowego, której Start i Meta są specjalnie oznakowane i znajdują się na Ośrodku MOSiR w Kamieniu. 

2. Aby zawodnik został sklasyfikowany oraz otrzymał pakiet uczestnika zobowiązany jest do zarejestrowania 
wyniku biegu w terminie do dnia 15.12.2020, korzystając z linka „DODAJ WYNIK BIEGU”  znajdującego się  
w wiadomości e-mail otrzymanej po dokonaniu opłaty udziału w biegu. 

 

VII. KLASYFIKACJA, WYNIKI BIEGÓW 
1. Każdy z zawodników jest zobowiązany korzystać podczas biegu z zegarka, telefonu lub innego urządzenia 

rejestrującego aktywność (parametry konieczne: data, pokonany dystans, czas, plik GPS), który obsługuje aplikację 

Endomondo bądź analogiczną pozwalającą na udostępnienie zdjęcia z datą, plik GPS, wynikiem czasowym 

przebiegniętej trasy. 

2. Jeżeli  dany zawodnik Wirtualnego Biegu Barbórkowego nie wykona pomiaru aktywności przy użyciu wyżej 

wymienionych parametrów, a organizator będzie chciał zweryfikować jego aktywność, zawodnik nie będzie brany 

pod uwagę przy klasyfikacji końcowej. Podobna sytuacja będzie jeżeli zawodnik na prośbę organizatora nie 

udostępni mu parametrów opisanych w ust. V pkt 1. 

3. Każdy z zawodników wybiera dowolny dzień i godzinę startu pod warunkiem, że mieści się on w terminie 7-14 

grudnia 2020. 

4. KLASYFIKACJA: 

a. GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN (OPEN – K/M) 

b. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN: 

- M/K – JUNIOR (18-34 lat), 

- M/K – MASTER (35+ lat), 

c. MIESZKAŃCY RYBNIKA 

d. GÓRNICY 

 

VIII. WYGRANE 
1. Każdy kto ukończy bieg w terminie 7-14.12.2020 oraz zarejestruje swój wynik otrzyma medal oraz 

pakiet zawodnika. 

2. GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN – OPEN I-III – puchar, drobne wygrane rzeczowe lub bony 

- jednocześnie zawodnicy nagradzani w klasyfikacji generalnej nie otrzymują wygranych w kategoriach 

wiekowych  

3. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN – za miejsca I-III - drobne wygrane rzeczowe 

4. MIESZKAŃCY RYBNIKA – kobiety i mężczyźni za miejsca I-V – drobne wygrane rzeczowe 

5. GÓRNICY – kobiety i mężczyźni za miejsca I-III – drobne wygrane rzeczowe 

6. NAJSTARSZA I NAJSTARSZY UCZESTNIK BIEGU – drobne wygrane rzeczowe. 

7. Pakiety zawodnika oraz wygrane będą wydawane/wysyłane od dnia 17 grudnia. Każdy zawodnik otrzyma 

wiadomość e-mail potwierdzającą gotowość pakietu do odbioru. 
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1. Zawodnicy nieprzestrzegający Regulaminu zawodów mogą zostać wykluczeni przez Organizatorów. 

2. Organizator nie odpowiada za wypadki zaistniałe i wynikające z winy uczestników zawodów oraz za rzeczy 

zgubione, pozostawione lub skradzione w czasie zawodów. 

3. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i akceptując regulamin oświadcza, że nie 

ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach. 

4. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 

naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do 

przewidzenia, czynniki ryzyka. Udział w wydarzeniu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter 

ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.  

5. Udział w zawodach pod wpływem alkoholu lub innych używek jest zabroniony i w szczególnych przypadkach może 

spowodować dyskwalifikację zawodnika. 

6. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu lub zachowania nie fair zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 

7. Uczestnik zawodów ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych podczas 

zgłoszenia do imprezy.  

8. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

9. Organizator ma prawo ograniczyć lub zwiększyć limit uczestników. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować na swojej 

stronie internetowej w odpowiedniej aktualności na stronie: www.mosir.rybnik.pl.  

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi. Sprawy sporne i nieujęte w wyżej 

wymienionych punktach Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

12. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem zawodów. 

13. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie przesłanych do Organizatora zdjęć, filmów i wyników biegu oraz  jego wizerunku utrwalonego w 

formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na 

wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania do 

pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez MOSiR Rybnik, udostępniania sponsorom oraz 

partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w 

wydawnictwach MOSiR Rybnik, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach 

internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

14. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i zatwierdzenia jej w formularzu zapisów. 

15. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulamin i zatwierdzić je w formularzu zapisów. 

 

Rybnik, 6.10.2020 r. 
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Załącznik nr 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO  - WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY 7 – 14.12.2020 r. 
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 
informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku  

z siedzibą w Rybniku, przy ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl (dalej jako „ADO”). 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod 

adresem 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72, adresem mailowym: imprezy@mosir.rybnik.pl, 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, stanu zdrowia,  zostały pozyskane 

bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad 

małoletnim. 

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji imprezy WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY na 

podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z art. 9 

ust. 2 pkt a–j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z  

przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Miasta Rybnik 

i MOSiR Rybnik przez organizatorów, współorganizatorów i sponsorów. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor MOSiR w Rybniku, personel obsługujący imprezę WIRTUALNY BIEG 

BARBÓRKOWY oraz Urząd Miasta w Rybniku. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania poprawienia, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu 

przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia 

sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów innych niż wskazane. 

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania uczestnika do udziału w imprezie 

WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

BIORĄCEJ UDZIAŁ w imprezie  - WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY 7 – 14.12.2020 r. 

 
Ja niżej wymieniony/-a i niżej podpisany/-a: 
 

............................................................................................................................. ................….............. (Imię i Nazwisko) 
 

 
Przystępując do udziału w imprezie WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY w terminie od 7 do 14 grudnia 2020 r., spełniając 
warunki określone w Regulaminie imprezy: 
1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu imprezy WIRTUALNY BIEG 

BARBÓRKOWY, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.    
2. Oświadczam, iż biorę udział w imprezie WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY na własną odpowiedzialność, mając pełną 

świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i długości trasy tego biegu, które mogą polegać na 
utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek 
przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w imprezie WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY, jak 
również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych zawodach.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora imprezy WIRTUALNY BIEG 
BARBÓRKOWY  (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z 
organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY. Jednocześnie wyrażam 
zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących tej 
imprezy.  

4. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną imprezy WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY przekazaną 
zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem do 
Regulaminu imprezy WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY. 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, 
utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora imprezy WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY (Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 
wizerunku na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,  
2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, 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,  
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, 

bilbordach, 
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  
7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w 
kontekście jego udziału w organizacji imprezy WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY,  

8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego 
przekazu, informacji o imprezie WIRTUALNY BIEG BARBÓRKOWY, 

6. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w imprezie WIRTUALNY 
BIEG BARBÓRKOWY są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  

 
 

… … … … … … … … … … … … … 
 

dnia … … … …  … … … … … … … 2020 r. 
(miejscowość) (data: dzień / miesiąc) 

 

 

mailto:biegi.mosirrybnik@gmail.com
http://www.mosir.rybnik.pl/

