REGULAMIN BIEGU NARCIARSKIEGO – ZIMA 2019
I. ORGANIZATOR : - MOSiR Piekary Śląskie
- Klub Biegacza MOSiR
II. DATA :19.01.2019 rok (sobota) - godz. 9.00
III. MIEJSCE : Stadion MOSiR Piekary Śl. ul. Olimpijska 3
Zapisy zawodników przyjmowane będą telefonicznie pod nr (32)768-10-10 oraz mailowo na adres
sportpiekary@interia.pl
W dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 8.45 w budynku głównym MOSiR.
IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE :
1.Bieg Narciarski odbędzie się stylem klasycznym wokół płyty stadionu MOSiR Piekary na wcześniej
przygotowanych torach narciarskich na dystansie 3 km.
2.Zawodnicy startować będą po dwóch przeciwległych stronach stadionu na przygotowanych torach. Każdy
zawodnik, będzie miał mierzony czas, który decydować będzie o końcowej klasyfikacji.
3.Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4.Nie obowiązuje wpisowe.
5.Na miejscu przygotowane będą dla uczestników szatnie.
6.Zakończenie zawodów nastąpi 30 minut po ukończeniu biegu przez ostatnią parę.
7.Jeżeli warunki pogodowe (brak śniegu) nie pozwolą przeprowadzić zawodów, to zostaną one rozegrane w
innym terminie o czym niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej piekarskiego MOSiR-u.
8.Ze względu na charakter trasy biegu obowiązuje limit 30 uczestników zawodów.
9.W celu pokazania piękna stylu klasycznego i wyrównania szans wszystkich startujących zabrania się
pokonywania trasy bezkrokiem, czyli na samych rękach oraz używania nart do stylu łyżwowego.
10.Uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub własnoręcznie podpisanego
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach
V. ZASADY KLASYFIKACJI
Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących grupach wiekowych:
- kategoria open kobiet miejsce I – III – statuetki + dyplom
- mężczyźni 18 – 39 lat miejsce I – III – statuetki + dyplom
- mężczyźni 40 –59 lat miejsce I – III – statuetki + dyplom
- mężczyźni 60 lat i więcej miejsce I – III – statuetki + dyplom
- najlepsi mieszkańcy Piekar Śl. miejsce I – III – statuetki + dyplom
- o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują dyplom.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników „Biegu Narciarskiego” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88,
RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO),
polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi
przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
2.Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w
tym profilowaniu.
3.Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art.
6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi
zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
4.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia
danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w
postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
5.Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie
ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się
poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
6.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w
„zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której
zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma
również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i
miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów w Piekarach Śląskich oraz w wynikach
zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wszystkie sprawy wynikłe w trakcie rozgrywek, a nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez
organizatora,
-w przypadkach spornych decyzję podejmuje upoważniony przedstawiciel MOSiR.

