REGULAMIN
XIV BIEGU BARBÓRKOWEGO RYBNIK 2018
I.

ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72
Tel. 32 422 78 53 wew. 22 i 21, e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl

II.

CEL
- popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia
- promocja miasta, powiatu rybnickiego

III.

PARTNERZY I WSPÓŁORGANIZATORZY
 Miasto Rybnik
 Maciej Ciepłak
 Chemika - Marek Gajewski
 Zespół Szkół nr 3

IV.

TERMIN i MIEJSCE
 2 grudnia 2018 r. (niedziela) start o godz. 12:00
 Biuro Zawodów: Zespół Szkół nr 3 (ZS 3) w Rybniku, ul. Orzepowicka 15 A
 weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się
2.12.2018 r. w Biurze Zawodów w godzinach od 8.30 do 11.00
 uroczyste wręczenie nagród odbędzie się około godziny 14:30

V.

TRASA BIEGU, POMIAR CZASU
a. dystans 10 km ulicami miasta (1 pętla), trasa przebiega ulicami miasta, będzie oznaczona co 1 km –
przebieg trasy: https://www.traseo.pl/trasa/bieg-barborkowy-rybnik
b. start i meta biegu znajduje się przy ul. Budowlanych obok boiska przy ZS 3 w Rybniku
c. pomiaru czasu dokonuje firma DATASPORT
d. zawodnicy są klasyfikowani według czasów netto, za wyjątkiem pierwszych 50 osób na mecie, którzy
zostaną sklasyfikowani według czasu brutto
e. numer startowy należy przypiąć na wysokości klatki piersiowej, aby umożliwić odpowiedni odczyt,
niewłaściwe zamocowanie może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika
f. na trasie będzie znajdował się punkt kontrolny lub będą znajdowały się punkty kontrolne.

VI.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
a. Generalna kobiet i mężczyzn (OPEN)
b. Kategorie wiekowe:
KOBIETY
K 1 – 16-29 lat (2002-1989)
K 2 – 30-39 lat (1988-1979)
K 3 - 40-49 lat (1978-1969)
K 4 – 50-59 lat (1968-1959)
K 5 - 60 lat i powyżej (1958 i starsze)
MĘŻCZYŹNI:
M 1 – 16-29 lat (2002 -1989)
M 2 – 30-39 lat (1988-1979)
M 3 – 40-49 lat (1978-1969)
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M 4 – 50-59 lat (1968-1959)
M 5 – 60 lat i powyżej (1958 i starsi)
Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia z wyjątkiem
uczestników 16-letnich, których do udziału kwalifikuje data urodzenia i osiągnięcia pełnej
szesnastoletności.
c. Najlepsza Rybniczanka / Najlepszy Rybniczanin (o przynależności do kategorii decyduje dowód wydany
przez Prezydenta Miasta Rybnika)
d. Górnicy Kobieta i Mężczyzna - klasyfikacja możliwa przy min. 5 osobach startujących (osoby pracujące oraz
emeryci górniczy, w tym również administracja)
e. Najstarsza Rybniczanka / Najstarszy Rybniczanin
f. Najstarsza Uczestniczka Biegu / Najstarszy Uczestnik Biegu

VII.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
a. W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe,
reprezentacje firm i instytucji itp.
b. Każdy zespół musi składać się z minimum 4 osób, w tym minimum z jednej kobiety, nie ma odgórnego
ograniczenia liczby członków drużyny
c. Osoby biorące udział w klasyfikacji drużynowej zobowiązani są do podania w zgłoszeniu wspólnej nazwy
Drużyny, pod którą zostaną zweryfikowani
d. Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę
e. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę najlepszych czterech czasów osiągniętych przez ich
zawodników (w tym co najmniej 1 kobiety)
f. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej
decyduje w pierwszej kolejności:
- liczba zawodników z drużyny, która ukończyła bieg (wyższa - wyższe miejsce)
- czas kolejnych zawodników z drużyny – piąty, szósty, itd.

VIII.

WYGRANE
a. Dla każdego kto ukończy bieg w limicie czasu (90 minut) – pamiątkowy medal.
b. Kobiety i mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca I - VI wygrane finansowe:
I 750 PLN
II 600 PLN
III 500 PLN
IV 400 PLN
V 300 PLN
VI 250 PLN
c. Kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych za miejsca I - III wygrane rzeczowe lub bony o wartości
około:
I 200 PLN
II 150 PLN
III 100 PLN
d. Zawodnicy wynagradzani w klasyfikacji Generalnej nie otrzymują wygranych w Kategoriach Wiekowych
e. Najlepsza Rybniczanka / Najlepszy Rybniczanin za miejsca I - VI wygrane finansowe, za miejsca VII – X
wygrane rzeczowe:
I 400 PLN
II 300 PLN
III 200 PLN
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f.
g.
h.
i.

IX.

IV 150 PLN
V 100 PLN
VI 80 PLN
Górnicy Kobiety i Mężczyźni: za miejsca I – III wygrane rzeczowe.
Najstarsza Rybniczanka / Najstarszy Rybniczanin / Najstarsza Uczestniczka Biegu / Najstarszy Uczestnik
Biegu: wygrane rzeczowe.
Klasyfikacja drużynowa: puchar dla najlepszych 3 drużyn oraz puchar dla najliczniejszej drużyny.
Wygrane, które nie zostaną odebrane podczas dekoracji, można odebrać w MOSiR Rybnik ul. Gliwicka 72
do 14.12.2018 r., po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem, po upływie tego terminu nagroda
przepada na rzecz Organizatora.

UCZESTNICTWO
a. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 2.12. 2018 r. ukończyli 16 lat.
b. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
c. Osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz
zgłoszeniowy.
d. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
e. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni, chyba że trasa biegu przewiduje inaczej.
f. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
g. Ze względu na specyfikę trasy i biegu, nie dopuszcza się udziału w zawodach osób na wózkach
inwalidzkich, z kijkami Nordic Walking, na rolkach, rowerach oraz z wózkami dziecięcymi.
h. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO,
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
i. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 lub
Załącznik 2A (dla opiekunów prawnych małoletnich) do niniejszego Regulaminu.
j. 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.

X.

ZGŁOSZENIA:
NALEŻY NAJPIERW DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INTERNETOWEGO, A NASTĘPNIE DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ
WPŁATY WPISOWEGO!
a. Organizator ograniczył ilość uczestników w XIII Biegu Barbórkowym do 1001 osób
b. Zgłoszeniem do zawodów uważa się zgłoszenie opłacone w terminie.
c. Pierwszeństwo do udziału w XIV Biegu Barbórkowym mają osoby, które w pierwszej kolejności zarejestrują
się i dokonają opłaty.
d. Po osiągnięciu limitu startujących, osoby nieopłacone będą przenoszone na listę rezerwową, a ich start
będzie uzależniony od wolnych miejsc.
e. Zgłoszenia realizowane są przez formularz elektroniczny firmy DATASPORT (www.datasport.pl) do 27
listopada 2018 r., po tym terminie istnieje możliwość rejestracji tylko w dniu zawodów, w Biurze Zawodów
od godziny 8.30 do godziny 10.30 (pod warunkiem wolnych miejsc).
f. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
g. Opłata startowa wynosi odpowiednio:
 dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłaty w terminie do:
- do 31 października 2018 roku – 55 zł
- od 1 listopada 2018 roku do 27 listopada 2018 roku – 65 zł
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w dniu zawodów dla osób, które dokonają zgłoszenia w Biurze Zawodów (pod warunkiem wolnych
miejsc): 90 zł – płatność tylko gotówką.

Organizator ustala zniżki przy opłacie startowej wniesionej do 31 października:
- 10 zł mniej dla osób biorących udział w Biegowym Grand Prix Rybnika (lista osób znajduje się na stronie
www.biegi.rybnik.pl),
- 10 zł mniej dla Rybniczan (decyduje dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta Rybnika).
ZNIŻKI NIE ŁĄCZĄ SIĘ.
Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy:
- biorący udział we wszystkich dotychczasowych Biegach Barbórkowych, którzy dokonają zgłoszenia do dnia
25 listopada 2018 r.
- Zwyciężczyni i Zwycięzca z ubiegłorocznej edycji XIII Biegu Barbórkowego, (zgłoszenia do dnia 25 listopada
2018 r.)
- Zawodnicy którzy ukończyli 70 r.ż., którzy dokonają zgłoszenia do dnia 25 listopada 2018 r.
h. Opłata startowa dokonywana jest za pośrednictwem płatności elektronicznej po wcześniejszej rejestracji
zawodnika na portalu www.datasport.pl, po zakończonym procesie rejestracji osoba rejestrująca otrzyma
e-maila z wytycznymi dotyczącymi płatności lub zostanie bezpośrednio przekierowana w celu dokonania
płatności.
i. Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie
dzień zarejestrowania się do Biegu.
j. We wszelkich sprawach dotyczących płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
biuro@datasport.pl.
k. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto.
UWAGA! NIE BĘDĄ HONOROWANE WPŁATY NA KONTO MOSiR.
l. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
m. Opłata może być scedowana na innego uczestnika, jednak nie później jak do 25 listopada 2018 r. Cesji
można dokonać automatycznie poprzez edycję swoich wcześniej zarejestrowanych danych.
n. W celu otrzymania faktury należy wysłać e-mail z danymi do faktury na adres:
mosir.ksiegowosc@miastorybnik.pl, faktury wystawiane będą w kolejnym miesiącu po dokonanej
wpłacie.
o. Osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz
zgłoszeniowy.
p. Za ważne zgłoszenie uważa się internetową rejestrację oraz dokonanie odpowiedniej opłaty startowej,
zgodnej z terminami wpłat.

XI.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
a. Szatnie i depozyty będą znajdowały się w budynku ZS 3 w Rybniku.
b. Szatnie z prysznicami oraz depozyt będą czynne w dniu 2.12.2018 r. od godz. 9:00 do 14:30
c. Organizator przewiduje udział pacemakerów, którzy pomogą uczestnikom uzyskać czasy netto:
60 min, 55 min, 50 min, 45 min, 40 min.
d. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- pamiątkowy gadżet
- posiłek regeneracyjny
- woda
- ubezpieczenie NNW
- opieka medyczna
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- możliwość skorzystania z bezpłatnych masaży
- inne dodatki uzależnione od sponsorów / partnerów

XII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany klęski żywiołowej, żałoba
narodowa itp.)
b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować
wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy poprzez informację na stronie internetowej
www.mosir.rybnik.pl oraz www.biegi.rybnik.pl
c. Prawo interpretacji oraz wprowadzania zmian niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu jak i
podczas biegu.
e. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 90 minut po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy
zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego.
f. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
g. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku (Gliwicka 72, 44200 Rybnik), a Współadministratorem Państwa danych jest firma DATASPORT (ul. Okrężna 22, 58-310
Szczawno-Zdrój). Dane w postaci imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, numer telefonu, państwo, adres
zamieszkania, numer konta bankowego, dystans, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez
podania imienia i nazwiska) będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia biegu, ogłoszenia
wyników oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in.: z
ustawy o rachunkowości. Dane w postaci imię i nazwisko, państwo, miasto, kategoria wiekowa, dystans,
uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) mogą być udostępniane na
stronach www.mosir.rybnik.pl, www.biegi.rybnik.pl, www.datasport.pl oraz na portalach
społecznościowych Organizatora: Facebook, YouTube, Instagram.
h. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO,
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
i. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do pół godziny po ogłoszeniu wyników. Protesty rozstrzyga
Organizator. Protest zostanie rozpatrzony po uiszczeniu kaucji w wysokości 150 zł. Kaucja nie zostanie
zwrócona o ile Organizator nie przyzna racji składającemu protest. Decyzje Organizatora są nieodwołalne

Rybnik, 04.10.2018 r.
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Załącznik nr 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO - XIV BIEG BARBÓRKOWY – 02.12.2018 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 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 XIV 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 XIV 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
OŚWIADCZENIE OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ w imprezie - XIV BIEG BARBÓRKOWY – 02.12.2018 r.
Ja niżej wymieniony/-a i niżej podpisany/-a:
.............................................................................................................................................….............. (Imię i
Nazwisko)
legitymujący/ -ąca się dowodem osobistym/ innym dokumentem*
...............................................................................................................…………….................…........... (seria i
numer dokumentu)
przystępując w dniu 30 września 2018 r. do udziału w imprezie XIV BIEG BARBÓRKOWY, spełniając warunki
określone w Regulaminie imprezy:
1. Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu imprezy XIV BIEG
BARBÓRKOWY, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia.
2. Oświadczam, iż biorę udział w imprezie XIV 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 XIV 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 XIV BIEG
BARBÓRKOWY (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla
celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy XIV 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 XIV BIEG BARBÓRKOWY przekazaną
zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego
załącznikiem do Regulaminu imprezy XIV BIEG BARBÓRKOWY.
5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego
wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora XIV 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,
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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 BARBÓRKOWY,
8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy
wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o imprezie XIV BIEG
BARBÓRKOWY
6. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w
imprezie XIV BIEG BARBÓRKOWY są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

……………………………..………..., dnia ………..................……………...… 2018 r.
(Miejscowość)
(data: dzień/ miesiąc)

…………………………………………………………………………………
( Imię i nazwisko - czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2A - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO
OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW PRAWNYCH (RODZICÓW) MAŁOLETNIEGO BIORĄCEGO UDZIAŁ
w imprezie XIV BIEG BARBÓRKOWY – 02.12.2018 r.
My niżej wymienieni i niżej podpisani:
(1) ................................................................................. .............................................................
(Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)
(seria i numer dokumentu)
(2) ................................................................................. .............................................................
(Imię i Nazwisko Opiekuna Prawnego/ Rodzica)
(seria i numer dokumentu)
wyrażamy zgodę na udział w dniu 30 września 2018 r. w imprezie XIV BIEG BARBÓRKOWY, naszego dziecka /
podopiecznego* :
........................................................................
(Imię i Nazwisko)

........................................................
(data urodzenia)

spełniając warunki określone w Regulaminie imprezy XIV BIEG BARBÓRKOWY:
1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się i zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu imprezy XIV
BIEG BARBÓRKOWY, a tym samym w pełni akceptujemy wszystkie jego regulacje i postanowienia.
2. Oświadczamy, iż biorące udział w imprezie XIV BIEG BARBÓRKOWY 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 BARBÓRKOWY, 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 XIV BIEG
BARBÓRKOWY (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla
celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy XIV BIEG
BARBÓRKOWY. Jednocześnie wyrażamy zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na nasz adres email (opiekunów) lub nr telefonu, informacji dotyczących imprezy XIV BIEG BARBÓRKOWY.
4. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się z Klauzulą Informacyjną imprezy XIV BIEG BARBÓRKOWY
przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego
RODO, będącego załącznikiem do Regulaminu imprezy XIV BIEG BARBÓRKOWY.
5. Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
naszego dziecka/ podopiecznego*, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie
przez Organizatora imprezy XIV 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 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,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
telefon: 32 422 78 39 wew. 22 i 21 - e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl
www.mosir.rybnik.pl/ www.biegi.rybnik.pl - www.facebook.com/mosirrybnik

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 BARBÓRKOWY,
8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy
wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o imprezie XIV BIEG
BARBÓRKOWY.
6. Oświadczamy, iż wszystkie podane przeze nas dane i informacje, związane z udziałem w imprezie
XIV BIEG BARBÓRKOWY naszego dziecka/ podopiecznego* są zgodne z prawdą i stanem
faktycznym.

……………………………..………..., dnia ………..................……………...… 2018 r.
(Miejscowość)
(data: dzień/ miesiąc)

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

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

* niepotrzebne skreślić
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