REGULAMIN BIEGU NOWOROCZNEGO 01.01.2022 r.
CEL IMPREZY
Popularyzacja biegów
Promocja Miasta Kalisza
ORGANIZATOR
Miasto Kalisz
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
MIEJSCE I TERMIN
START I META: korty Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
TERMIN: 01.01.2022 r. – Bieg dla 250 osób.
TRASA
Dystans ok 2,0 km – alejki Parku Miejskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA
biegu og bra udzia wszyscy ch t i, którzy w d iu 01.01.2022r. uko czyli 18 lat , lub 16 lat
i otrzy ali pise
zgod rodzica lub opieku a praw ego a udzia w biegu ,warunkiem
dopuszcze ia do startu jest rów ież obec oś rodzica lub opieku a praw ego wraz z dowode
tożsa ości w o e cie weryfikacji ielet iego uczest ika.
Zg osili swój udzia i zostali wpisani na list startow .
Dopuszcze ie Uczest ika do biegu odbywa si b dzie a podstawie w as or cz ie podpisa ego
Oświadcze ia o braku przeciwwskaza do uczest ictwa w biegu , oraz że uczest iczy w biegu a
w as
odpowiedzial oś ,
aj c świado oś
iebezpiecze stw oraz ryzyka wy ikaj cego
z charakteru biegu.
BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE PODCZAS ZAWODÓW
zwi zku z pa uj c a świecie pa de i koro awirusa COVID19, wprowadzo y i obostrze ia i
sanitarnymi w zakresie organizacji imprez sportowych i for uje y ,że :
Na tere ie i prezy obowi zuj , poza czase
obowi zuj cego dysta su spo ecz ego.

biegu,

osze ie

Akceptacja regulaminu z nakazem przestrzega ia zasad bezpiecze stwa.

aseczek oraz zachowa ie

Przy sta owisku zapisów oże z ajdowa si wy cz ie jed a osoba. Osoby odbieraj ce pakiety b d
zobowi za e do zakrycia ust i osa, zdezy fekowa ia r k oraz zachowa ia bezpiecz ego odst pu.
Obowi zek zas o i cia ust i osa w strefie do

o entu przekroczenia linii startu.

Ograniczenie czasu przebywania w strefie do 10 minut.
SAMO

YPEŁNIENE FORMULARZA ZGŁOSZENIO EGO BEZ DOKONANIA OPŁATY STARTO EJ NIE

U AGI KO CO E
Bieg rozegra y b dzie bez wzgl du a waru ki at osferycz e.
Uczest icy biegu bior w i

udzia a w as

Uczest icy powi i by ubezpiecze i od
zg aszaj ce lub i dywidual ie.

odpowiedzial oś .
ast pstw

ieszcz śliwych wypadków przez jed ostki

Orga izator ie zapew ia ubezpiecze ia a życie, zdrowot ego lub od dpowiedzial ości cywil ej
z tytu u choroby, wypadku, od iesie ia obraże , po iesie ia ś ierci lub po iesie ia jakichkolwiek
strat b d szkód, jakie og wyst pi w zwi zku z obec ości i lub uczest ictwe w Biegu.
Uczest iko doradza si , jeżeli uz aj to za ko iecz e, by zakupi y stosow e ubezpiecze ie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub
wykonania innych zabiegów edycz ych. Uczest ik wyraża zgod a powyższe dzia a ia.
Zawod icy poko uj cy dysta s biegu w sposób iedozwolo y zosta

zdyskwali kowa i.

I terpretacja regula i u ależy do orga izatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Orga izator zastrzega sobie prawo do odwo a ia biegu lub jego przerwa ia bez poda ia powodów.
Orga izatorzy ie odpowiadaj za rzeczy pozostawio e bez opieki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Na podstawie Rozporz dze ia Parla e tu Europejskiego i Rady U ii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwiet ia 2016r. w sprawie ochro y osób fizycz ych w zwi zku z przetwarza ie da ych osobowych
i w sprawie swobod ego przep ywu takich da ych oraz uchyle ia dyrektywy 95 46 E (ogól e
rozporz dze ie o ochro ie da ych) zwa ego dalej: "RODO" w yśl art. 13 ust. 1 RODO uprzej ie
i for uje y że:
1.

Ad i istratore Pa stwa da ych osobowych jest Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
w Kaliszu ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz.

2.

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarza ych przez Ad i istratora zosta
powo a y i spektor ochro y da ych, z który
oż a sko taktowa si drog elektro icz :
adamlyskawka@interia.pl.

3.

Pa stwa da e osobowe b d przetwarza e g ów ie w celu realizacji zada statutowych
wy ikaj cych z przepisów prawa w yśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. organizacji Biegu
Noworocznego w dniu 01.01.2022r.

4.

Da e osobowe uczest ików 40 Mi dzy arodowego Biegu Ulicz ego Ptole eusza s
udost p ia e tylko i wy cz ie osobo i pod ioto , z który i Ad i istrator zawar stosow
u ow powierze ia przetwarza ia da ych lub osoby te s upoważ io e do przetwarza ia tych
da ych z racji pe io ych obowi zków u Ad i istratora. Po adto Ad i istrator w ra ach
realizacji czy ości przetwarza ia da ych osobowych, bez wzgl du a cel przetwarzania, jest
uprawniony do ujawniania przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do
prowadzo ych przez ie czy ości i post powa .

5.

Dane osobowe nie b d przekazywa e do pa stwa trzeciego.

6.

Da e osobowe b d przechowywa e przez okres iezb d y do realizacji celu dla jakiego zosta y
zebra e a ast p ie w celach archiwal ych iezb d ych do realizacji obowi zków wy ikaj cych
z przepisów:

a)

Ustawy z dnia 13 grudnia 2019 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r.
poz.164, z pó . z .).

b)

Rozporz dze ia Mi istra Kultury z d ia 17 stycznia 2019 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowa ia doku e tacji, przekazywa ia
ateria ów archiwal ych do archiwów
pa stwowych i brakowa ia doku e tacji iearchiwal ej (Dz. U. 2019 poz. 246).

c)

Rozporz dze ia Prezesa Rady Mi istrów z d ia 18 stycz ia 2011 r. w sprawie i strukcji
ka celaryj ej, jed olitych rzeczowych wykazów akt oraz i strukcji w sprawie orga izacji
i zakresu dzia a ia archiwów zak adowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67).

7.

Zgod ie z obowi zuj cy i przepisa i osoba, której da e dotycz
a prawo do ż da ia od
Ad i istratora dost pu do swoich da ych, sprostowa ia da ych, usu i cia, ogra icze ia
przetwarza ia oraz prze iesie ia da ych. A jeśli przetwarza ie odbywa si na podstawie zgody
osoba, której da e dotycz
a prawo do jej cof i cia w dowol y
o e cie. Powyższe
upraw ie ia og by realizowa e poprzez ko takt z Ad i istratore w jego siedzibie lub
drog elektro icz
a adres: sekretariat@osir.kalisz.pl

8.

Jeśli osoba której da e s przetwarza ie przez Ad i istratora uz a, że odbywa si to iezgod ie
z przepisa i RODO a prawo do w iesie ia skargi do orga u adzorczego, który jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9.

Podanie danych osobowych w for ularzu zg osze ia jest dobrowol e ale
zakwalifikowa ia uczest ika do udzia u w Biegu Noworocznym.

10. Da e osobowe
profilowania.

iezb d e do

ie s przetwarza e w celu auto atycz ego podej owa ia decyzji w ty

