REGULAMIN V BIEGU RODZINNEGO – 18 maja 2019 r.
BIEG DLA PRZEDSZKOLAKÓW

I.

ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest:
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
Al. Bolesława Krzywoustego 11, 40-870 Katowice.
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak”
Al. Bolesława Krzywoustego 7 lok. 63, 40-870 Katowice.

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Bieg dla Dzieci jest biegiem towarzyszącym dla V BIEGU RODZINNEGO.
Odbędzie się dnia 18 maja 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami
Integracyjnymi w Katowicach, Al. Bolesława Krzywoustego 11, 40-870 Katowice
2. Start przewidziany jest na godzinę:
12.10 – dzieci przedszkolne młodsze
12:20 – dzieci przedszkolne starsze
3. Zapisy odbędą się w biurze zawodów w godzinach 8.00 – 11.45 w dniu zawodów tj. 18 maja 2019 r.
4. Rozgrzewka odbędzie się o godzinie 12:05.
5. Długość trasy:
100 m (dzieci w wieku przedszkolnym młodsze – roczniki 2014-2015)
150 m (dzieci w wieku przedszkolnym starsze – roczniki 2012-2013).
6. Klasyfikacja zawodników odbywa się w oparciu o kolejność przekroczenia przez zawodnika linii
mety.

III. UCZESTNICTWO
1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika wraz z rodzicem do biura zawodów w godzinach
od 8.00 do 11.45 w dniu zawodów oraz podpisanie przez rodzica zawodnika odpowiedniego
oświadczenia.
2. Warunkiem udziału w zawodach jest zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych, w tym
na zamieszczanie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia V BIEGU RODZINNEGO a także w celu prowadzenia
kampanii promocyjnej wyżej wymienionej imprezy w jej kolejnych edycjach a także w celach
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promocyjnych organizatorów tj. Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach oraz Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak”(Klauzula informacyjna
RODO w rozdziale V).
Zawodnik poprzez deklaracje rodzica zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów, które
wynikają z niniejszego regulaminu, a także do szeroko rozumianych zasad fair play.
Rodzic oświadcza, że jego dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i ryzyko oraz, że stan
zdrowia dziecka pozwala mu na bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych.
Rodzic dziecka oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno cywilną jak i prawną
za wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów, osobom trzecim,
a także jakiekolwiek zniszczenia w sprzęcie użytym do organizacji biegu.
Rodzic dziecka oświadcza, że wyrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego
od organizatora i innych podmiotów współorganizujących imprezę w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek uszkodzeń ciała zaistniałych w związku z rozgrywanymi zawodami.
Rodzic dziecka zobowiązuje się przestrzegać zaleceń służb porządkowych, organizatorów oraz
warunków regulaminu.
Podpisem złożonym na oświadczeniu rodzic dziecka deklaruje, że zapoznał się ze wszystkimi
warunkami regulaminu imprezy, akceptuje je oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także
że wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie dostarczone przez organizatora zgodnie
ze stanem faktycznym.
IV. ZGŁOSZENIA I KLASYFIKACJIA

1. Zgłoszenia zawodników do Biegu dla Dzieci Przedszkolnych przyjmowane są w biurze zawodów w
dniu 18 maja 2019 r. w godzinach od 8:00 do 11:45.
2. Udział w Biegu dla Dzieci jest bezpłatny.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzymuje: numer startowy, agrafki, pamiątkowy medal na
mecie biegu, napój na mecie biegu, posiłek regeneracyjny.
4. Organizator zapewnia wyżej wymieniony pakiet startowy tylko i wyłącznie dla pierwszych 100
zapisanych dzieci.
5. Zapisu można dokonać także na stronie internetowej szkoły www.sp58katowice.pl co gwarantuje
zawodnikowi pierwszeństwo w otrzymaniu pakietu startowego, jednak nie zwalnia to z obowiązku
zgłoszenie się zawodnika wraz z rodzicem w biurze zawodów w dniu 18 maja 2019 r. i podpisania
odpowiednich oświadczeń.
6. W Biegu dla Dzieci Przedszkolnych zawodnicy podzieleni są na dwie kategorie wiekowe:


dzieci przedszkolne młodsze 2014-2015



dzieci przedszkolne starsze 2012-2013

7. Możliwy jest start dziecka z rodzicem.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Realizując wymogi 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”),
1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym jest Szkoła
Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach, 40-870
Katowice Al. Bolesława Krzywoustego 11 – e mail: sekretariat@sp58katowice.pl
2. Funkcję
Inspektora
Ochrony
Danych
pełni
e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl tel. (32) 606 13 23

Agata

Krystek-Jadwiżuk,

3. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym są gromadzone i przetwarzane w celu
niezbędnym do promocji, rekrutacji oraz weryfikacji zawodników a także wyłonienia zwycięzców
i odbioru nagród.
4. Przetwarzanie danych może także obejmować publikację wizerunku zawodnika (strona internetowa
organizatora oraz Facebook), imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje,
jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów
wynik.
5. Dane mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego ze względu na to że serwery serwisu Facebook,
znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać standardów ochrony
obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pani/a dane mogą zostać
przetransferowane przez serwis Facebook, na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz
w celach związanych z działalnością serwisu.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami
Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
9. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy w przypadku osoby, która decyduje się na
udział w niniejszych zawodach sportowych oraz jej rodzica.
10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11.Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie
wynikającym z przepisów prawa.

12.Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek na
klatce piersiowej.
2. Bieg dla Dzieci odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione/zagubione rzeczy.
5. Organizator i wszelkie podmioty współorganizujące imprezę nie ponoszą odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie
i po biegu.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych należy wyłącznie
do organizatora.
7. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje zawsze
organizator.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:


Dariusz Garncarczyk tel. 663 125 896 mail: dariusz.garncarczyk@sp58katowice.pl



Katarzyna Brom tel. 604 778 432 mail: katarzyna.brom@sp58katowice.pl



Monika Kacperska tel. 608 572 164 mail: monica.kacperska@sp58katowice.pl

Zapraszamy!
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58
z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach a także Prezes
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK

