Regulamin
VII Świętojańskiego Biegu Przedszkolaka w ramach obchodów
100-lecia wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego
Mysłowice, 23 czerwca 2019r.
Cel zawodów biegowych
1. Bieg rozgrywany w ramach Parafialnego Festynu Świętojańskiego.
2. Propagowanie rodzinnego sportu jako czynnej formy wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, oraz
krzewienie ducha sportu i uczciwego współzawodnictwa wśród dzieci.
3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego
z elementów zdrowego trybu życia.
Organizator
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach,
2. Rzymskokatolicka Parafia pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach,
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”,
4. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy",
Patronat
Wiktor Skworc – Arcybiskup Metropolita Katowicki
Dariusz Wójtowicz – Prezydent Miasta Mysłowice
Miejsce i termin: 23.06. 2019 r. Start biegu - godzina 16:45
Start i Meta przed wejściem głównym do kościoła pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach.
Biuro zawodów:
1. Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego Odkrywcy",
2. Regulamin na stronach:
www.parafia.bonczyk.org
www.mosir.myslowice.pl (w zakładce Dokumenty)
http://naszemyslowice.pl/category/aktualnosci/
www.facebook.com/akademiaodkrywcymyslowice/
Zaplecze
1. Szatnie oraz toalety znajdują się w biurze zawodów - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małego
Odkrywcy"
Trasa biegu
1. Dystans: 300 ( 2 pętle wokół kościoła) – podstawą klasyfikacji jest zajęte miejsce na mecie.
2. Nawierzchnia: 100 % kostka chodnikowa,
Oznaczenie
1. Kierunki: strzałki.
2. Wolontariusze – obstawiające trasę.
3. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
Uczestnictwo
1. Bieg jest otwarty zarówno dla zawodników z przedszkoli publicznych jak i niepublicznych oraz nie
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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 VII Świętojańskiego Biegu Przedszkolaka w ramach obchodów 100lecia wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego będą przetwarzane w celach organizacji, promocji
oraz nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
3. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko dziecka, rodzica lub opiekuna prawnego, rok urodzenia,
będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
z Rozporządzeniem 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,
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Uczestnik
ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym a dane
nie podlegają profilowaniu.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie
niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy,
w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca zapisy do biegu i usługi pomiaru
czasu oraz podmiotowi opracowującemu wyniki biegów.
9. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w zawodach.
12. Uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone
terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z obejmujące utrwalanie,
obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych

przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych. Zgoda
obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek na stronie internetowej MOSiR-u, na profilach internetowych zarządzanych przez
MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie.
Zgłoszenia
1. 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 14.06.2019 r. zapisy koordynuje Pani dyr. Halina Jara.
2. Liczba uczestników ograniczona do 100 osób.

Weryfikacja
1. W biurze zawodów należy posiadać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem).
2. 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 każdego uczestnika przewidziano numer startowy, koszulkę, medal pamiątkowy oraz pakiet
regeneracyjny a dla najlepszych 3 przedszkolaków puchary.
Postanowienia końcowe
1. 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.
2. Każdy rodzic oraz opiekun prawny dziecka ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu –
VII Świętojańskiego Biegu Przedszkolaka w ramach obchodów 100-lecia wybuchu Pierwszego
Powstania Śląskiego i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
3. Zapisując się do udziału w zawodach rodzic oraz opiekun prawny dziecka akceptuje niniejszy
regulamin.
4. Zakończenie zawodów połączonych z dekoracją uczestników przewidziane jest na godzinę 17:30
5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

