
REGULAMIN
VIII CYKLU BIEGÓW PO ZDROWIE edycja wiosna – jesień 2023

1. ORGANIZATOR:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W MYSZKOWIE ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków, telefon/ Fax: 
+48 34 313-25-81  www.mosirmyszkow.pl, e-mail: mosir_1@interia.pl

2. TERMINARZ BIEGÓW:
1. BIEG PO ZDROWIE – 29.01.2023 r. (niedziela) dla WOŚP
2. BIEG PO ZDROWIE – 12.02.2023 r. (niedziela) z okazji Walentynek
3. BIEG PO ZDROWIE – 12.03.2023 r. (niedziela) z okazji Dnia Kobiet
4. BIEG PO ZDROWIE – 16.04.2023 r. (niedziela) 
5. BIEG PO ZDROWIE – 14.05.2023 r. (niedziela)
6. BIEG PO ZDROWIE – 20.08.2023 r. (niedziela)
7. BIEG PO ZDROWIE – 17.09.2023 r. (niedziela)
8. BIEG PO ZDROWIE – 15.10.2023 r. (niedziela) 
9. BIEG PO ZDROWIE – 12.11.2023 r. (niedziela) z okazji Święta Niepodległości
10. BIEG PO ZDROWIE – 03.12.2023 r. (niedziela) z okazji Mikołajek 

3. INFORMACJE OGÓLNE:
- Biuro zawodów czynne od godz. 9:30 (zapisy)
- Każdy startujący w biegach jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszenia, a tym samym oświadcza, 
  że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w biegach.  
- Start wszystkich biegów od godz. 10:00
- Długość trasy ok. 3 km 1 PĘTLA (maksymalnie możliwość przebięgnięcia 3 pętli) 
- Nie jest prowadzona klasyfikacja generalna (jeśli chodzi o zajmowane miejsca) głównie rekreacja.
- Uczestnicy startujący w każdym biegu biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród/ upominków dzięki
naszym SPONSOROM.
-  W  zawodach  mogą  wystartować  biegacze  oraz  zawodnicy  NORDIC  WALKING wszyscy  
    w kat. OPEN.
- Dzieci oraz młodzież do lat 18 zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych
  opiekunów na udział w biegach.
- Opieka medyczna zapewniona w każdym biegu.

4. COVID - 19
Uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania wszelkich obostrzeń, nakazów i zakazów związanych z dystansem 
społecznym oraz dezynfekcją. Wszelkie szczegółowe obostrzenia i informacje będą przez nas publikowane bliżej terminu 
imprezy. 

5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a 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   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7 ust.2) na:

a) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Karcie zgłoszenia na potrzeby mojego udziału w cyklu „Biegów po zdrowie”, 
organizowanych przez MOSiR,
b) przetwarzanie (publikację) danych osobowych (imię i nazwisko) w tym moich danych wizerunkowych, w postaci zdjęć  i materiałów filmowych 
zarejestrowanych  podczas trwania cyklu biegów, w przestrzeni publicznej i w mediach, tj. prasa, internet, portal społecznościowy facebook, 
w celu publikacji wyników, sprawozdania z biegu oraz promocji upowszechniania sportu oraz kultury  fizycznej – działalności MOSiR i Gminy 
Myszków, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Myszkowie, ul. Miedziana 3, 42-300 Myszków (Administrator danych). 
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa Pani/Pana w cyklu biegów, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 
udziału w biegu.  Ma Pani/Pan prawo zmienić oświadczenie zgody, w formie pisemnej, w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klauzula informacyjna Administratora dot. przetwarzania danych 
osobowych zgodna z RODO, dostępna jest na stronie https://www.mosirmyszkow.pl  oraz  na tablicy informacyjnej w siedzibie MOSiR  w Myszkowie.
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