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REGULAMIN - XIV BIEG WIOSNY 2021 - 29.05.2021 r. 

Bieg na dystansie około 5 km. 

 

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 i rekreacji 

2. Promocja i popularyzacja współzawodnictwa opartego o zasady fair play. 

3. Promocja Miasta Rybnika. 

 

III. Termin, forma startu i miejsce. 

1. Termin: 29 maja 2021 r. (sobota), start o godzinie 14:00. 

2. Forma startu: start wspólny, a w przypadku konieczności dostosowania startu do obowiązujących w danej chwili 

obostrzeń sanitarnych, Organizator zakłada możliwość startów w odpowiednio dostosowanych liczebnie grupach 

- w tak zwanych “falach”. O zmianie formy startu, uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mail oraz zostanie 

zamieszczony na stronie www.mosir.rybnik.pl komunikat przedstartowy. 

3. Bezpośrednio przed startem i do momentu rozpoczęcia biegu, zawodnicy mają obowiązek zasłonięcia ust i nosa 

zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami przypadającymi na  dzień startu. 

4. Miejsce: boiska przy kompleksie sportowo-wypoczynkowym “Ruda” przy ul. Gliwickiej 72, 44-200 w Rybniku. 

UWAGA! W przypadku konieczności wyłączenia danych obiektów z uwagi na panujące obostrzenia, Organizator 

zakłada możliwość startu na terenie Ośrodka w Kamieniu przy ulicy Hotelowej 28, 44-274 w Rybniku - 

Kamieniu. O zmianie miejsca startu, uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mail oraz zostanie zamieszczony 

na stronie www.mosir.rybnik.pl komunikat przedstartowy. 

 

IV. Biuro zawodów. 

1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w oznaczonym miejscu na terenie kompleksu sportowo-wypoczynkowego 

“Ruda”. W przypadku przeniesienia zawodów na teren Ośrodka w Kamieniu, Biuro Zawodów również zostanie 

tam przeniesione i zostanie odpowiednio oznaczone. 

2. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych z podziałem na numery startowe odbędzie się 

29.05.2021 r. w Biurze Zawodów, w godzinach od 11:30 do 13:30. 

3. Organizator zakłada możliwość wyznaczenia konkretnego czasu na odbiór i weryfikację dla poszczególnych 

numerów startowych. W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mail oraz Organizator 

zamieści odpowiednią informację na stronie internetowej www.mosir.rybnik.pl. 

4. Biuro Zawodów będzie realizowane w formie plenerowej lub w pomieszczeniach, do których dostęp będzie miał 

tylko Organizator. Uczestnicy zgłaszający się do Biura Zawodów w obu przypadkach będą znajdować się w 

przestrzeni otwartej lub w namiotach.  

5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Zawodnicy zgłaszający się w Biurze Zawodów zobowiązani są  mieć zasłonięte usta i nos, zgodnie z panującymi 

na dany dzień wytycznymi sanitarnymi. Organizator zapewni płyn do dezynfekcji rąk. 

7. Ze względu na stan epidemiczny, każdy uczestnik w dniu zawodów jest zobowiązany podpisać oświadczenie o 

stanie zdrowia, związane z COVID-19. 

 

V. Dystans. 

1. Dystans: trasa biegu przebiegać będzie na 1 pętli o dystansie około 5,0 kilometrów. Organizator zakłada 

możliwość przeprowadzenie trasy biegu na pętli 2x 2,5 kilometra. 

2. Trasa biegu zostanie opublikowana w osobnym komunikacie na stronie Organizatora: www.mosir.rybnik.pl. 
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3. Limit czasu na pokonanie całej trasy o dystansie około 5,0 kilometra, wynosi 45 minut. Po tym czasie zawodnicy 

zobowiązani są do zdjęcia numeru startowego oraz do zejścia z trasy biegu. 

  

VI. Pomiar czasu. 

1. Pomiaru czasu dokonuje firma: DOMTEL. 

2. Numer startowy należy przypiąć na wysokości klatki piersiowej, aby umożliwić odpowiedni odczyt, niewłaściwe 

zamocowanie chipa lub numeru startowego z chipem może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. 

Zabrania się zwijania, obcinania, zmiany kształtu, zasłaniania całkowitego lub częściowego numeru startowego. 

 

VII. Świadczenia Organizatora. 

1. Organizator zapewnia zawodnikom: numer startowy; elektroniczny pomiar czasu, okolicznościowy medal; opiekę 

medyczną podczas trwania biegu; napoje na mecie (minimum 0,5 l/os.); dodatkowe niespodzianki uzależnione od 

partnerów biegu; dostęp do toalet. 

 

VIII. Zapisy, uczestnictwo. 

1. Limit uczestników: 200 osób (niezależnie od startu wspólnego lub startu “falami”). 

2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 29.05.2021 r. ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie 

mogą zgłosić się do udziału w Biegu Wiosny na dystansie 5 km, tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

3. Zapisy do Biegu Wiosny realizowane są  za pomocą formularza internetowego, który dostępny jest pod linkiem: 

https://zapisy.domtel-sport.pl/xiv-bieg-wiosny-v5748 

 

4. Zapisy dostępne są od 1 do 24 maja 2021 r. włącznie (poniedziałek). 

5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

6. Zapisane osoby przed startem w trakcie weryfikacji w Biurze Zawodów muszą podpisać formularz zgłoszeniowy. 

7. Za pełne zgłoszenie, uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej. 

Kolejności przyjęcia do udziału w Biegu Wiosny uzależniona jest od terminu dokonania opłaty startowej. 

Pierwszeństwo do startu mają osoby, które pomimo tego, że wypełniły formularz rejestracyjny później, dokonały 

opłaty wcześniej niż osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny wcześniej ale nie dokonały opłaty. 

8. Każda osoba biorąca udział w zawodach jest świadoma stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 podczas zawodów Bieg Wiosny i godzi się z możliwością zarażenia się ww. wirusem w 

trakcie uczestnictwa w zawodach, pomimo wprowadzania reżimu sanitarnego, przestrzegania odpowiednich 

procedur, wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulaminu imprezy przez osoby pracujące 

podczas imprezy. 

9. Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 w wyniku uczestnictwa w zawodach nie będzie przez niego 

traktowane jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i roszczeń wobec organizatora. 

 

IX. Opłaty. 

1. Opłata startowa wynosi 50 zł/os. i należy jej dokonać nie później niż do 24 maja 2021 r. (przy płatności 

elektronicznej - on-line). 

2. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Biegu Wiosny, a nie opłatą za pakiet startowy. 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, a za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto. 

4. W celu otrzymania faktury należy wysłać w terminie do 14 dni po dokonaniu opłaty e-mail z danymi do faktury 

na adres: mosir.ksiegowosc@miastorybnik.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „FAKTURA BIEG WIOSNY”. 

Faktury wystawiane będą w kolejnym miesiącu po dokonanej wpłacie. 

5. W przypadku panujących obostrzeń, które wpłyną na odwołanie imprezy przez Organizatora, osoby które są 

zapisane i dokonały opłaty będą miały możliwość: 

- otrzymania zwrotu opłaty; 

- przeniesienia opłaty na edycję w kolejnym roku. 
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X. Klasyfikacja. 

1. KLASYFIKACJA GENERALNA: kobiet i mężczyzn (OPEN). 

2. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

- M/K 16 - (16-19 lat) – kategoria zostanie utworzona pod warunkiem min. 5 osób (min. 5xK / min. 5xM), w 

przeciwnym wypadku osoby te będą sklasyfikowane w kategorii M/K – 20 (20-29 lat); 

- M/K 20 – (20-29 lat); 

- M/K 30 – (30-39 lat); 

- M/K 40 – (40-49 lat); 

- M/K 50 – (50-59 lat); 

- M/K 60+ – (60 i więcej lat) - kategoria zostanie utworzona pod warunkiem min. 5 osób (min. 5xK / min. 5xM), 

w przeciwnym wypadku osoby te będą sklasyfikowane w kategorii M/K – 50 (50-59 lat); 

Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia uczestnika. 

Wyjątek dla klasyfikacji M/K 16 - stanowi ukończony 16 roku życia w dniu imprezy 29.05.2021 r.. 

 

XI. Wygrane. 

1. KLASYFIKACJA GENERALNA OPEN K/M (zwycięzcy nie będą wynagradzani w kategoriach wiekowych) 

- za miejsca 1-3 – wygrane rzeczowe/bony. 

2. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA w kategoriach wiekowych (osobno kobiety i mężczyźni) 

- za miejsca 1-3 – wygrane rzeczowe/bony. 

3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal. 

4. Dekoracja zwycięzców około godziny 15:00-15:30. 

 

XII. Postanowienia końcowe. 

1. Zawodnicy nie przestrzegający Regulaminu zawodów mogą zostać wykluczeni przez Organizatorów. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach kwota dokonanej opłaty nie zostanie zwrócona. 

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

zgubione, pozostawione lub skradzione w czasie zawodów. 

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

5. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i akceptując regulamin oświadcza, że nie 
ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach. 

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

może spowodować dyskwalifikację zawodnika. 

7. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik 

startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany. 

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

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

zgłoszenia do imprezy. 

10. Organizator przewiduje w biegu na dystansie około 5,0 kilometra możliwość cesji numeru startowego na innego 

zawodnika. Cesja taka odbywać się będzie poprzez panel uczestnika, na portalu DOSTARTU. 

11. Zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, wózkach oraz 

innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również 

bieg ze zwierzętami bez zezwolenia Organizatora. Zabrania się startu z kijkami (trekkingowymi, narciarskimi, 

nordic walking itp.). 

12. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do 20 minut po ogłoszeniu wyników. Protesty rozstrzyga 
Organizator. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie wpłaty kaucji w wysokości 150 zł. Kaucja nie zostanie 
zwrócona o ile Organizator nie przyzna racji składającemu protest. Decyzje Organizatora są nieodwołalne.     

13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkiem jest stan klęski żywiołowej, żałoba 

narodowa itp. – kwota opłaty w takich przypadkach nie będzie zwracana. 

14. Organizator ma prawo ograniczyć lub zwiększyć limit uczestników. 

15. 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.  

http://www.mosir.rybnik.pl/
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16. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi. Sprawy sporne i nie ujęte w 

wyżej wymienionych punktach Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

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

18. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie 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. 

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

stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

20. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 lub Załącznik 

2A (dla opiekunów prawnych małoletnich) do niniejszego Regulaminu. 

21. Każdy uczestnik/rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich/swojego 

dziecka danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy. 

 

 

 

 

Rybnik, 30.04.2021 r. 
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Załącznik nr 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO  - XIV BIEG WIOSNY – 29.05.2021 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 XIV BIEG WIOSNY 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 XIV BIEG WIOSNY 

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 XIV BIEG WIOSNY. 

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  - XIV BIEG WIOSNY – 29.05.2021 r. 

 

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

............................................................................................................................. ................….............. (Imię i Nazwisko) 
 
 przystępując w dniu 29 maja 2021 r. do udziału w  XIV BIEGU WIOSNY, spełniając warunki określone w Regulaminie 
imprezy: 
1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu imprezy XIV BIEG WIOSNY, a tym 

samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.  
2. Oświadczam, iż biorę udział w imprezie XIV BIEG WIOSNY 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 XIV BIEG WIOSNY, 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 XIV BIEG WIOSNY (Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, 
przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy XIV BIEG WIOSNY. 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 XIV BIEG WIOSNY przekazaną zgodnie z art. 13 
ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem do Regulaminu 
imprezy XIV BIEG WIOSNY. 

5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, 
utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora imprezy XIV BIEG WIOSNY (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 XIV BIEG WIOSNY,  

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

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

 
 

… … … … … … … … … … … … … 
 

dnia … … … …  … … … … … … … 2021 r. 
(miejscowość) (data: dzień / miesiąc) 

 
 
 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
(Imię i nazwisko - czytelny podpis) 
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Załącznik nr 2A  - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO 

BIORĄCEGO UDZIAŁ w imprezie – XIV BIEG WIOSNY – 29.05.2021 r. 

 
My niżej wymienieni i niżej podpisani: 
 
 
(1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
(Imię i Nazwisko Rodzica / Opiekuna Prawnego) 

 
 
 
(1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
(Imię i Nazwisko Rodzica / Opiekuna Prawnego) 
 
wyrażamy zgodę na udział w dniu 29 maja 2021 r. w imprezie XIV BIEG WIOSNY, naszego dziecka/podopiecznego*:  
 
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 
… … … … … … … … … … … … … 

(Imię i Nazwisko – małoletniego uczestnika) (data urodzenia – małoletniego uczestnika) 

 
 
spełniając warunki określone w Regulaminie imprezy XIV BIEG WIOSNY: 
1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu imprezy XIV BIEG WIOSNY, a 

tym samym w pełni akceptujemy wszystkie jego regulacje i postanowienia.  
2. Oświadczamy, iż biorące udział w imprezie XIV BIEG WIOSNY nasze dziecko/podopieczny* jest dopuszczone do 

udziału na naszą odpowiedzialność, mamy pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, wynikających z charakteru i 
długości trasy tego rajdu, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż 
dziecko/podopieczny*  posiada dobry stan zdrowia i nie są nam znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i 
medyczne do jego udziału w imprezie XIV BIEG WIOSNY, jak również jego stan zdrowia w pełni pozwala mu na 
udział w tych zawodach.  

3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora imprezy XII BIEG WIOSNY (Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, 
przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy XIV BIEG WIOSNY. Jednocześnie wyrażamy zgodę na przesyłanie 
przez Organizatora, na nasz adres e-mail (opiekunów) lub nr telefonu, informacji dotyczących imprezy XIV BIEG 
WIOSNY. 

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

5. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku naszego dziecka/podopiecznego*, 
poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez  Organizatora imprezy XIV BIEG WIOSNY (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 udzielamy 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 XIV BIEG WIOSNY, 
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8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków 
masowego przekazu, informacji o imprezie XIV BIEG WIOSNY. 

 
6. Oświadczamy, iż wszystkie podane przeze nas dane i informacje, związane z udziałem w imprezie XIV BIEG WIOSNY 

naszego dziecka/podopiecznego* są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  
 

 
 

… … … … … … … … … … … … … 
 

dnia … … … …  … … … … … … … 2021 r. 
(miejscowość) (data: dzień / miesiąc) 

 
 
 

(1) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 Imię i nazwisko - czytelny podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego) 

 
 
 

(2) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 Imię i nazwisko - czytelny podpis Rodzica / Opiekuna Prawnego) 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

  


