REGULAMIN „BIEGU PO KULTURĘ” – MIĘDZYZDROJE 2 MAJA 2022 r.
1. ORGANIZATOR:
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.
2. CEL BIEGU:
•

„BIEG PO KULTURĘ” w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,

•

popularyzowanie wiedzy o polskich symbolach i tożsamości,

•

upowszechnianie biegania, promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy
Międzyzdroje i okolic oraz wśród turystów.

3. WSPÓŁPRACA:
Urząd Miejski w Międzyzdrojach, Golden Tulip Międzyzdroje Residence, Hufiec Ziemi Wolińskiej
Związku Harcerstwa Polskiego.
4. TERMIN I MIEJSCE:
•

bieg odbędzie się w dniu 2 maja 2022 r.,

•

start uczestników nastąpi o godzinie 11:00 na terenie Golden Tulip Międzyzdroje Residence ul.

Gryfa Pomorskiego 79,
•

meta będzie znajdować się w Amfiteatrze Miejskim w Międzyzdrojach ul. Bohaterów
Warszawy 18 A,

•

długość trasy będzie wynosić ok. 5 km.

5. ZAPISY:
Zapisy rozpoczną się w dniu 20 kwietnia 2022 r. i trwać będą do 1 maja 2022 r. lub do wyczerpania
limitu zgłoszeń. Na dystansie ok. 5 km obowiązuje limit zgłoszeń 150 osób łącznie. Zapisy dokonywane
są drogą internetową pod adresem:
https://www.elektronicznezapisy.pl
6. OPŁATA STARTOWA:

Opłata startowa jest bezpłatna.
7. ZASADY UCZESTNICTWA:
•

w biegu startują zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat,

•

zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
(zgoda do pobrania na stronie www.mdkmiedzyzdroje.com),

•

w biegu może wziąć udział każda osoba, która prawidłowo wypełniła formularz zgłoszeniowy
na stronie,

•

wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, które będzie znajdowało
się na terenie Golden Tulip Międzyzdroje Residence od godziny 10:00,

•

w czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

•

niepełnoletni zawodnicy muszą okazać legitymacje szkolną,

•

bieg odbywa się bez pomiaru czasu,

•

wszyscy zawodnicy muszą pobrać numer startowy,

•

numer startowy należy umieścić z przodu tułowia umożliwiając jego odczyt,

•

zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału w imprezie biegowej na własną
odpowiedzialność,

•

w trakcie rozgrywania biegu uczestnicy nie mają prawa przebiegać inną trasą niż tą wskazaną
przez organizatora biegu.

8. ZASADY PUBLIKACJI ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Międzynarodowy Dom Kultury (MDK) z siedzibą w Międzyzdrojach, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i
ust. 2 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 (RODO) informuje, że:
Administrator danych osobowych (ADO):
Międzynarodowy Dom Kultury z siedzibą w Międzyzdrojach (72-500), przy ul. Bohaterów Warszawy
20, posiadający NIP 986-00-90-585. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Bohaterów Warszawy 20, 72 – 500 Międzyzdroje
b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mdkmiedzyzdroje.com

Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w osobie: Inna Zholudeva, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD poprzez e-mail:
iod@mdkmiedzyzdroje.com

Cele i podstawy przetwarzania:
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. B
RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
Profilowanie:
Nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych
osobowych są dostępne w Polityce Ochrony Danych Osobowych (która to jest dostępna na stronie
internetowej MDK).

Wizerunek
1. Na stronie internetowej Ośrodka Kultury (https://www.mdkmiedzyzdroje.com)., stronie w
serwisie facebook:https://www.facebook.com/mdkmiedzyzdroje/ oraz na kanale
w serwisie youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2kxsb0osBaHWIwUtAlOzuA publikowane są

fotografie i materiały wideo z wydarzeń, zajęć, koncertów i imprez, których organizatorem jest MDK.

2.
Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede wszystkim
w celu promowania kultury i organizowanych wydarzeń kulturalnych.
3.
Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego
wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku osób, których jest
opiekunem prawnym.
4.

Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres:

iod@mdkmiedzyzdroje.com, a dodatkowo - odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach
facebookowych - za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww.
serwisu społecznościowego.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Uczestnik jest
zobowiązany do pełnego respektowania regulaminu imprezy.
2. Uczestnicy biegu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego.
4. Uczestników biegu obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu.
5. Organizator nie zapewnia pomiaru czasu.
6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
7. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione w
czasie imprezy.
8. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

