Regulamin
VI ŚWIĘTOJAŃSKIEGO BIEGU PRZEDSZKOLAKA
w 100-lecie Niepodległości
i 150-lecia DEKANATU MYSŁOWICKIEGO
Mysłowice, 24 czerwca 2018r.
Cel zawodów biegowych
Bieg rozgrywany w ramach Parafialnego Festynu Świętojańskiego.
Propagowanie rodzinnego sportu jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, oraz krzewienie
ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa wśród dzieci. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy
ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
Organizator
Rzymskokatolicka Parafia ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach,
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”,
MOSiR Mysłowice,
Patronat
Wiktor Skworc – Arcybiskup Metropolita Katowicki
Edward Lasok – Prezydent Miasta Mysłowice
Patronat sportowy
prof.dr hab. Adam Zając - J. M. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach
Organizator wykonawczy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice,
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy"
Miejsce i termin: 24. 06. 2018 r. Start biegu - godzina 17:15
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" ul. Kazimierza Wielkiego 2A
Start i Meta przed wejściem głównym do kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach.
Regulamin na stronach: www.facebook.com/akademiaodkrywcymyslowice/
oraz www.facebook.com/stowarzyszenienaszemyslowice/
Zaplecze
Szatnie oraz toalety znajdują się w biurze zawodów - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy"
Trasa biegu
Dystans: 150 ( pętla wokół kościoła) – podstawą klasyfikacji jest zajęte miejsce na mecie.
Nawierzchnia: 100 % kostka chodnikowa,
Oznaczenie
Kierunki: strzałki.
Wolontariusze – obstawiające trasę.
Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
Uczestnictwo
Bieg jest otwarty zarówno dla zawodników z przedszkoli publicznych jak i niepublicznych oraz nie
uczęszczających do przedszkola , a spełniających kryterium wiekowe. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników biegu jak i spowodowane przez
uczestnika biegu osobom trzecim. Opiekę medyczną w trakcie biegu sprawować będą ratownicy wraz
z karetką pogotowia. W zawodach mogą wziąć udział dzieci od 3 do 6 roku życia. Dzieci bezwzględnie muszą
być pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i posiadać ich pisemną zgodę do wzięcia udziału w
zawodach.

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku :
1.Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy sportowej,
wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach
przy ul M. Jastruna 15
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity
Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309),
4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia,
nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronie internetowej Parafii,MOSiR-u, Niepublicznego Przedszkola
"Akademia Małego Odkrywcy", S.I.L. „Nasze Mysłowice” oraz na profilach
internetowych przez w/w zarządzanych takich jak Facebook, YouTube, Google i inne.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne
do udziału w zawodach.
7. Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku,przez Parafię pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Mysłowicach przy ul. M. Jastruna 15 oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć
i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej
Parafii, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice, MOSiR-u, Niepublicznego Przedszkola
"Akademia Małego Odkrywcy", oraz na profilach internetowych przez nich
zarządzanych takich jak Facebook, YouTube, Google i in., a także w mediach w celu informacji i promocji.
8. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
Zgłoszenia
a/ Zgłoszenia prowadzone przez Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy" drogą mailową
na adres: akademiaodkrywcy.myslowice@wp.pl
lub telefonicznie 692 980 455 w godzinach pracy przedszkola do 20.06.2018 r.
zapisy koordynuje Pani dyr. Halina Jara
b/ Zgłoszenia w dniu zawodów tj. 24.06.2018 r., przyjmowane będą w godzinach 16:20 do 16:50
Weryfikacja
W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem). Dzieci zgłaszają się pod
opieką rodziców, którzy podpisują listę startową i w przypadku braku wcześniejszej zgody na start dziecka w
biegu dostarczają pisemną zgodę.
Dla uczestników przewidziano:
• 40 szt medali okolicznościowych
• 40 szt koszulek okolicznościowych
• 40 szt paczek regeneracyjnych
Postanowienia końcowe
Rodzice i Opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej
ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po
odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym.
Zakończenie zawodów połączonych z dekoracją uczestników przewidziane jest na godzinę 17:30
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

