REGULAMIN
XI CARBO ASECURA BIEG PSZCZYŃSKI O PUCHAR BURMISTRZA – BIEGI DZIECI I
MŁODZIEŻY
Organizator:

Carbo Asecura S.A., MORiS w Pszczynie, Urząd Miejski w Pszczynie

Termin i miejsce:

5.06.2022 r., godz. 12:30, start i meta - Park Pszczyński

Program zawodów: Bieg na dystansie ok. 200 metrów, ok. 500 metrów i ok. 1000 metrów.
Pętla w Parku Pszczyńskim.
Program minutowy
10:15 – wydawanie pakietów startowych (koszulek + numeru startowego)
12:00 – zakończenie wydawania pakietów startowych uczestnikom wcześniej
zarejestrowanym
12:00 – możliwość rejestracji nowych uczestników (pod warunkiem wolnych
pakietów startowych)
12:30 – otwarcie zawodów
12:30 – 14.30 – biegi Dzieci i Młodzieży
Kolejność Biegów
Bieg I (12:30) – rocznik 2017 i wyżej, dziewczyny – ok. 200 m
Bieg II – rocznik 2017 i wyżej, chłopcy – ok. 200 m
Dzieci z rocznika 2017 i wyżej mogą biec z rodzicem/opiekunem.
Bieg III – rocznik 2015-2016, dziewczyny – ok. 200 m
Bieg IV – rocznik 2015-2016, chłopcy – ok. 200 m
Bieg V – rocznik 2013-2014, dziewczyny – ok. 200 m
Bieg VI – rocznik 2013-2014, chłopcy – ok. 200 m
Bieg VII – rocznik 2011-2012, dziewczyny – ok. 500 m
Bieg VIII – rocznik 2011-2012, chłopcy – ok. 500 m
Bieg IX – rocznik 2009–2010, dziewczyny – ok. 500 m
Bieg X – rocznik 2009-2010, chłopcy – ok. 500 m
Bieg XI - rocznik 2006-2008, dziewczyny - ok. 1000 m
Bieg XII - rocznik 2006-2008, chłopcy - ok. 1000 m

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY SĄ BEZPŁATNE!!!
Zachęcamy do wsparcia akcji charytatywnej prowadzonej na terenie imprezy.
Szczegółowe informacje o akcji pojawią się:
- na profilu biegu: www.facebook.pl/biegpszczynski
- na profilu Śląsko-Małopolskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych: www.facebook.pl/smsuprofil

Każdy z biegów wraz z dekoracją będzie trwał około 10 minut.
Dekoracja zawodników, którzy zajęli miejsca od I-III będzie miała miejsce bezpośrednio po
zakończeniu poszczególnego biegu.
Nagrody:

Puchary,

dyplomy

dla

zwycięzców

(premiowane

3

pierwsze

miejsca

w poszczególnych kategoriach. Liczy się kolejność zawodnika na mecie).
Organizator zapewnia koszulki, symboliczne medale oraz drobny poczęstunek
dla uczestników. Zapewniamy 400 koszulek i symbolicznych medali na
czas zawodów.

Zgłoszenia:

Online na stronie:

https://dostartu.pl/biegi-dzieci-xi-carbo-asecura-bieg-

pszczynski-o-puchar-burmistrza-v7492
Zgłoszenia on-line można dokonywać do 01.06.2022 r.
Zgłoszenia dziecka dokonuje Rodzic/Opiekun prawny
Organizatorzy wprowadzili limit startujących w biegu: 400 osób.
Zgłoszenia należy dokonać na stronie

https://dostartu.pl/biegi-dzieci-xi-

carbo-asecura-bieg-pszczynski-o-puchar-burmistrza-v7492. Każdy uczestnik w
dniu

zawodów,

po

wcześniejszym

zarejestrowaniu

on-line

przez

Rodzica/Opiekuna prawnego, otrzyma pakiet startowy (numer startowy oraz
koszulkę). Pakiety startowe będą wydawane w biurze zawodów (namiot
Carbo Asecura znajdujący się przed wejściem do Miejskiego Ośrodka
Rekreacji i Sportu w Pszczynie, ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna) w dniu
biegu (5.06.2022 r. od godziny 10:15). Pakiety startowe dla dzieci i
młodzieży zarejestrowanej on-line będą wydawane w dniu zawodów
(5.06.2022r.) do godziny 12:00. Po tej godzinie, nieodebrane pakiety
zostaną rozdysponowane wśród chętnych, chcących się zapisać w dzień
zawodów (bez wcześniejszej rejestracji on-line).
W przypadku wolnych miejsc (niewykorzystania limitu 400 miejsc lub
nieodebrania pakietów do określonej godziny) o wydaniu pakietu startowego
będzie decydowała kolejność zgłoszenia się do biura zawodów.

Postanowienia Końcowe:


przyjęcie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu oraz z wystartowaniem w dniu zawodów (5.06.2022 r.),



Rodzic/Opiekun prawny zapisując dziecko/podopiecznego on-line
akceptuje

regulamin

i

wyraża

zgodę

na

udział

swojego

dziecka/podopiecznego w XI Carbo Asecura Biegu Pszczyńskim –
Biegi Dzieci i Młodzieży,


uczestników obowiązuje strój sportowy podczas biegu,



każdy z zawodników biorących udział w biegu jest zobowiązany do
startu w koszulce z pakietu z przymocowanym numerem
startowym na froncie koszulki,



Organizator nie zapewnia wybranego rozmiaru koszulki (rozmiary
koszulek podawane przy rejestracji służą do wstępnego oszacowania
ilości),



organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

do

decydowania

i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach, niezawartych
w niniejszym regulaminie oraz do zmian w regulaminie,


Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku
swojego dziecka/podopiecznego (zdjęcia, wideo, inne media) w
materiałach promocyjnych oraz do celów marketingowych.

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Carbo Asecura S.A z siedzibą w Pszczynie przy ulicy
Żorskiej 10. Przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie:


Art.6 ust.1 lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwane dalej RODO) - wynika z faktu wypełnienia formularza
zgłoszeniowego do VIII Biegu Pszczyńskiego Carbo Asecura o Puchar Burmistrza.

Art.6 ust.1 lit.a) RODO – w zakresie wizerunku oraz publikacji danych na liście startowej i
w tabeli wyników zawodów oraz kontaktów w celach marketingowych - wynika z wyrażenia
przez Panią/Pana zgody.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Wyjątek stanowią dane w
postaci wizerunku i czynność przetwarzania polegająca na publikacji danych na liście
startowej
i
w
tabeli
wyników,
która
wynika
z wyrażonej zgody i która nie jest konieczna do zawarcia umowy.
Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz
uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.
Dane mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym
usługę obsługi technicznej zawodów (zapisy on-line, pomiar czasu) oraz usługi rejestracji
przebiegu zawodów w formie zdjęć i filmów. Firmy te przetwarzają dane na rzecz
administratora.
Dane w postaci wizerunku oraz dane publikowane w oficjalnych listach startowych i tabelach
wyników przetwarzane będą do momentu wycofania zgody. Pozostałe dane przetwarzane
będą do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w zawodach bądź do momentu
wygaśnięcia
obowiązku
ich
przechowywania
wynikającego
z przepisów prawa.
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie w Polsce jest
Urząd ochrony danych osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

