REGULAMIN VII BIEGU GNIEWSKIEGO
Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW
I.
SPONSOR TYTULARNY
- Zakład Produkcji Kruszyw w Gniewie.
II.

ORGANIZATOR

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie,
- Urząd Miasta i Gminy Gniew,
- Zamek Gniew Sp. z o. o.
III.

CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja Miasta i Gminy Gniew w Polsce.
IV.

TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 19 września 2020 roku (sobota) na terenie Miasta i Gminy Gniew.
2. Start biegu głównego nastąpi o godzinie 12:00 z rynku miejskiego (Placu Grunwaldzki 1) w Gniewie
(meta w punkcie startu)
- zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się do godz. 11:45.
3. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.
V.

TRASA

1. Trasa liczy 10 km.
2. Nawierzchnia trasy zróżnicowana, bruk, asfalt, kostka, żwir, piasek, droga polna.
3. Trasa oznaczona będzie taśmami i strzałkami kierunkowymi oraz znakami pionowymi 1km – 9 km.
4. Trasa nie posiada atestu.
5. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
Dokładna mapa trasy podana zostanie przez Organizatora na co najmniej 2 tygodnie przed biegiem.
VI.

LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny od strzału startera. Jeżeli Zawodnik nie
ukończy biegu przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany.
2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania
biegu i zejścia z trasy.

VII.

PUNKTY KONTROLNE I ODŚWIEŻANIA

1. Na trasie mogą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek
z punktów skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika.
2. Punkt odświeżania zaopatrzony w wodę będzie umieszczony na starcie/mecie oraz na trasie
po wybiegnięciu z lasu – 5 km.
VIII.

UCZESTNICTWO

1. W biegu mają prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu 18 września 2020 r. ukończą
16 lat. Nieletni, który ukończył 16 lat ma prawo do udziału w biegu po wypełnieniu Karty Zgłoszeniowej
Dziecka i dokonaniu opłaty.
Wzór Karty Zgłoszeniowej Dziecka z portalu elektronicznezapisy.pl stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
Osoba pełnoletnia ma prawo do udziału w biegu również po wypełnieniu Karty Zgłoszeniowej i dokonaniu
opłaty.
Wzór Karty Zgłoszeniowej z portalu elektronicznezapisy.pl stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
2. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo
wypełnionej Karty Zgłoszeniowej oraz opłacenie wpisowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w biegu Zawodnikowi, który nie posiada Karty
Zgłoszeniowej według określonych wyżej wzorów. Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej wiąże się
automatycznie z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu biegu.
4. Prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone.
5. Wszyscy Zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie
czynne w dniu biegu w godzinach od 8:00 do 11:00. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane na rynku
miejskim (Placu Grunwaldzki 1) w Gniewie.
6. W Biurze Zawodów Zawodnicy otrzymają pakiet startowy: numer startowy, agrafki, koszulkę, worek
depozytowy oraz materiały promocyjne.
7. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz
bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym
Policji i służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
IX.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia

przyjmowane są

wyłącznie poprzez

formularz online dostępny pod adresem

www.elektronicznezapisy.pl .
2. Zgłoszenia zostaną zawieszone w dniu 13 września 2020 roku (niedziela) bądź w momencie zgłoszenia
się limitu - 400 uczestników.

3. Zgłoszenie i nieuregulowanie wpisowego w ciągu 7 dni powoduje automatyczne skreślenie Uczestnika
biegu z listy.
X.

OPŁATA STARTOWA

Każdy Uczestnik VII Biegu Gniewskiego z Zakładem Produkcji Kruszyw ponosi koszty opłaty startowej
w wysokości:
◦ 30 zł – do dnia 30.08.2020,
◦

40 zł – do dnia 13.09.2020,

◦

50 zł – w biurze zawodów.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia biegu lub rezygnacji Zawodnika z udziału
w imprezie. Nie jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego Zawodnika.
XI.

KLASYFIKACJA
1. W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a. klasyfikacja generalna mężczyzn;
b. klasyfikacja generalna kobiet.
2. W biegu prowadzona będzie także dodatkowa klasyfikacja z uwzględnieniem przedziałów
wiekowych.
Kobiety:
a. Od 16 do 19 lat – urodzone w 2001 – 2004,
b. Od 20 do 29 lat – urodzone w latach 1991 – 2000,
c. Od 30 do 39 lat – urodzone w latach 1981 – 1990,
d. Od 40 do 49 lat – urodzone w latach 1971 – 1980,
e. Od 50 do 59 lat – urodzeni w latach 1961 – 1970,
f.

Od 60 do 69 lat – urodzeni w latach 1951 – 1960,

g. Powyżej 70 lat – urodzeni w roku 1950 i starsze.
Mężczyźni:
a. Od 16 do 19 lat – urodzeni w 2001 – 2004,
b. Od 20 do 29 lat – urodzeni w 1991 – 2000,
c. Od 30 do 39 lat – urodzeni w latach 1981 – 1990,
d. Od 40 do 49 lat – urodzeni w latach 1971 – 1980,
e. Od 50 do 59 lat – urodzeni w latach 1961 – 1970,
f.

Od 60 do 69 lat – urodzeni w latach 1951 – 1960,

g. Powyżej 70 lat – urodzeni w roku 1950 i starsi.
3. W biegu prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Gniew:
◦

3 najlepsze kobiety,

◦

3 najlepszych mężczyzn.

4. Oficjalnym czasem zawodów będzie wynik brutto. Klasyfikacja open biegu określana będzie
na podstawie osiąganych czasów brutto. W kategoriach wiekowych zawodnicy klasyfikowani będą
na podstawie uzyskanych czasów netto.

XII.

NAGRODY

1. Każdy Uczestnik biegu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Puchary za zajęcie miejsc I – III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet.
3. Zdobywcy miejsc I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w klasyfikacji mieszkaniec
Miasta i Gminy Gniew otrzymają również pamiątkowe puchary.
4. Organizator przewidział nagrody pieniężne w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet (takie same dla
kobiet jak i mężczyzn) w wysokości:
I

miejsce

–

400zł,

II

miejsce

–

300 zł,

III

miejsce

–

200 zł.

5. Organizator zastrzega sobie ufundowanie dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych
przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
6. Nagrody nie dublują się, co oznacza, że Zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji
generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.
7. Nagrody finansowe w biegu, w przypadku klasyfikacji generalnej będą wypłacane wyłącznie osobiście
Zawodnikowi. Warunkiem wypłacenia nagrody finansowej jest osobiste stawienie się Zawodnika
na ceremonii dekoracji z dokumentem tożsamości ze zdjęciem i własnoręczne podpisanie protokołu odbioru
nagrody pieniężnej. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody finansowe nie zostaną
wypłacone.
XIII.

PARKING

1. Organizator informuje, iż Uczestnicy biegu, będą mogli skorzystać z miejsc parkingowych przy:


Hotelu Zamek Gniew, ul. Zamkowa 3,



Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie, ul. Sobieskiego 11,



Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10,



Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie, ul. 27 Stycznia 19.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Wszyscy Uczestnicy biegu otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie, możliwość korzystania
z punktów odświeżania na starcie/mecie i na 5 km trasy (po wybiegnięciu z lasu) oraz pakiet regeneracyjny.
Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną oraz depozyt ubraniowy na czas trwania biegu.
3. Podczas biegu wszyscy Zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części
koszulek startowych. Numer startowy musi być widoczny przez okres trwania całego biegu. Przysłanianie
numeru w części lub w całości bądź jego modyfikacja lub usunięcie jest zabronione pod karą
dyskwalifikacji.
4. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego
numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się

na trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz
ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Zabronione jest również
korzystanie z kijków nordic walking.
5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 22 września 2020 r. do godz. 12:00
na adres mailowy: animator@gosirgniew.pl . Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 48 godzin,
zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane najpóźniej w dniu 28 września 2020 r.
6. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek opatrzony numerem startowym umożliwiający
zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek będzie można odebrać tylko
na podstawie numeru startowego. W przypadku zagubienia przez Zawodnika numeru startowego
Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. UWAGA: osoby
pozostawiające w

depozycie przedmioty

wartościowe

oraz

dokumenty robią

to na

własną

odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
7.

VII

BIEG

GNIEWSKI

Z

ZAKŁADEM

PRODUKCJI

KRUSZYW

jest

ubezpieczony

na zasadach ogólnych od odpowiedzialności cywilnej i (NNW). Ubezpieczenie indywidualne na wypadek
kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Zawodnika w czasie biegu
wymaga osobistej polisy wykupionej indywidualnie przez Zawodnika.
8. Odbiór pakietu startowego za innego Zawodnika możliwy jest tylko za okazaniem pisemnego
upoważnienia.
Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
11. Każdy Uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę
na:
- wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z Polityką Prywatności
Organizatora, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
- przetwarzanie danych w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagrody, a także w celach marketingowych,
- przetwarzanie danych osobowych, o których mowa wyżej w związku z udziałem w biegu także
w zakresie publikacji imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje –
w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie bieg.
12.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

UWAGA:
REGULAMIN BIEGU BĘDZIE AKTUALIZOWANY W RAMACH ZAMIERZONYCH PLANÓW
ORGANIZACYJNYCH.

Załącznik nr 1
do Regulaminu VII BIEGU GNIEWSKIEGO Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW

Załącznik nr 2
do Regulaminu VII BIEGU GNIEWSKIEGO Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW

Załącznik nr 3
do Regulaminu VII BIEGU GNIEWSKIEGO Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego Uczestnika
VII BIEGU GNIEWSKIEGO
(19 września 2020 r.)
Upoważniam Pana/Panią:
Dane osoby upoważnionej
Imię i nazwisko:
Seria i numer dowodu osobistego:

do odbioru mojego pakietu startowego:
Dane uczestnika biegu
Imię i nazwisko:
Seria i numer dowodu
osobistego:

Adres zamieszkania
(ulica, kod pocztowy,
miejscowość):

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem VII Biegu Gniewskiego i akceptuję jego
postanowienia.

Osoba upoważniona przez innego zawodnika jest zobowiązana okazać dowód osobisty Organizatorom
w momencie odbioru pakietu startowego celem weryfikacji.

………….…………., dnia ……………. 2020 r
(miejscowość)

(data)

.………………………….........………………...
(czytelny podpis upoważniającego)

Załącznik nr 4
do Regulaminu VII BIEGU GNIEWSKIEGO Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW

Polityka prywatności
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gniewie
Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy
i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

1.

Co to są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę
od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie
opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca
zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

2.

O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Są to dane, które przekazują nam Użytkownicy posiadanej przez nas infrastruktury sportowej,
Uczestnicy organizowanych przez nas przedsięwzięć sportowych, Współpracownicy oraz
Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych obiektów oraz usług w ramach naszej oferty
sportowo-rekreacyjnej, współpracą z nami lub zatrudnieniem. Dane te są przez nas przetwarzane.

3.

Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane
zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie,
łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4.

Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na

ich przetwarzanie

oraz bezpieczeństwo)?
Administratorem Waszych danych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie,
reprezentowany przez

Z-cę Dyrektora GOSiR Panią Beatę Czaja-Osiak, urzędującego

pod adresem 83-140 Gniew, ul. Kusocińskiego 10.

Administrator
Wiktor

powołał

danych

WIECZOREK,

z

którym

Inspektora
kontakt

Danych

jest

możliwy

Osobowych

w

osobie:

poprzez

adres

email:

kontakt@gosirgniew.pl.

Kontakt w sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych jest również możliwy pocztą
tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10,
83-140 Gniew.

5.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi
przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych
lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), oraz Rozporządzeniu 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 (określanym jako „RODO”)
Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:
 jeżeli

jesteś

naszym

Klientem

lub osobą

zainteresowaną

skorzystaniem

ze świadczonych przez nas usług. Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą
z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy - Art. 6 pkt. 1
lit b RODO. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar
zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania,
a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz
w okresie późniejszym. Podobnie kształtuje się
Użytkownikiem

posiadanej

przez

nas

sytuacja, jeżeli jesteś
infrastruktury

sportowej

lub osobą zainteresowaną skorzystaniem z naszych możliwości sprzętowych
lub lokalowych. W takich przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych
odbywa się zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy,
wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu
masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś

lub przekażesz w okresie

późniejszym.
 Jeżeli jesteś naszym Petentem, Kontrahentem lub Współpracownikiem, Twoje dane
mogą być przez nas przetwarzane w oparciu o zezwalający nam na to przepis
prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem jaki do nas przesłałeś
i przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze - Art. 6 pkt. 1 lit c RODO. Wykonujemy w takim przypadku
obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej

rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres
danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać w związku z pozostającym
w zgodzie z literą prawa.
 Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz
prawnie uzasadniony interes – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli w tym celu będzie
stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie
odpowiednich tabliczek informacyjnych lub piktogramów.
 Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte w aplikacji
lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną
jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., i odbywa się
zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na Twoje żądanie
przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane
osobowe, inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca
1974r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie
udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja
kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy
wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas,
dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania
i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

6.

Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. operatorom pocztowym, podmiotom z nami
współpracującym. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym
do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi
jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które
im na takie żądanie zezwala.
Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii
Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich masz zapewniony identyczny poziom ochrony
Twoich danych dzięki RODO, którego tekst jest dostępny pod adresem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

7.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum, zakres
gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy
systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając
zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych,
zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne
od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych,
niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń
społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.
Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały
one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu
sprzeciwić.

8.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO
żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.
Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest
dostępny pod adresem wskazanym powyżej.
Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku
niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny
nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz usunięcia swoich Twoich
danych osobowych z bazy danych uczestników przedsięwzięcia sportowego, którego jesteśmy
organizatorem, niezwłocznie usuniemy z bazy takie dane. Jednak jeśli dokonałeś zakupu naszych
usług rekreacyjno-sportowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będziemy nadal
je posiadać w swojej dokumentacji finansowo – księgowej i przetwarzać przez okres 5 kolejnych
lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu.
Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje
prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Osobowych.

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

9.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter
zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także
żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

10. Jak chronimy Twoje dane ?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki
organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia
fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają
wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków
służbowych.

PROGRAM MINUTOWY
VII BIEGU GNIEWSKIEGO Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW
19 WRZEŚNIA 2020 r. :

Biuro Zawodów – rynek miejski Plac Grunwaldzki 1 w Gniewie
• 8:00 – Otwarcie Biura Zawodów – weryfikacja
• 10:00 – 11:00 VI DZIECIĘCY BIEG GNIEWSKI impreza towarzysząca
• 11:25 – 11:40 Wspólna rozgrzewka Uczestników biegu
• 11:40 – 11:50 Oficjalne otwarcie VII Biegu Gniewskiego z Zakładem Produkcji Kruszyw
• 11:50 – 12:00 Przygotowanie do biegu w wyznaczonej strefie startowej.
• 12:00 – START
• 14:00 – META
• 14:10 – Zamknięcie Biura Zawodów
• 14:30 – Uroczyste wręczenie nagród.
• 15:00 – Oficjalne zamknięcie VII Biegu Gniewskiego z Zakładem Produkcji Kruszyw

Imprezą towarzyszącą będzie:

VI DZIECIĘCY BIEG GNIEWSKI

REGULAMIN VI DZIECIĘCEGO BIEGU GNIEWSKIEGO
19 września 2020 r:
I. CEL IMPREZY
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja Miasta i Gminy Gniew w Polsce.
II. SPONSOR TYTULARNY
- Zakład Produkcji Kruszyw w Gniewie.
III. ORGANIZATOR
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie,
- Urząd Miasta i Gminy Gniew,
- Zamek Gniew Sp. z o.o.
IV. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM
1. VI DZIECIĘCY BIEG GNIEWSKI odbędzie się 19 września 2020 roku, na rynku miejskim Plac
Grunwaldzki 1 w Gniewie, jako impreza towarzysząca VII BIEGOWI GNIEWSKIEMU
z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW.
2.Program:
10:00 – Przygotowanie zawodników w strefie startowej
10:10 – Bieg dla przedszkolaków
10:15 – Bieg dla dzieci klas I – III szkoły podstawowej (dziewczęta)
10:20 – Bieg dla dzieci klas I – III szkoły podstawowej (chłopcy)
10:25 – Bieg dla dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej (dziewczęta)
10:30– Bieg dla dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej (chłopcy)
10:40 – Bieg dla dzieci klas VII – VIII szkoły podstawowej (dziewczęta)
10:50 – Bieg dla dzieci klas VII – VIII szkoły podstawowej (chłopcy)

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W VI DZIECIĘCYM BIEGU GNIEWSKIM udział wziąć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się
na rynek miejski w Gniewie Plac Grunwaldzki 1 o godzinie 10:00, zgodnie z wyżej podanym
programem.
2. Wstawiennictwo na linii startu oraz bieg Dziecka w VI DZIECIĘCYM BIEGU GNIEWSKIM jest
jednoznaczne z:
- zaakceptowaniem przez Jego rodziców lub opiekunów prawnych regulaminu biegu,
- wyrażeniem zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych na udział Dziecka w biegu,
- osobistą odpowiedzialnością rodziców lub opiekunów prawnych Dziecka za Jego udział
i bezpieczeństwo w biegu,
- brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału ich Dziecka w biegu,
- wyrażaniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Dziecka oraz Jego
wizerunku zgodnie z Polityką Prywatności organizatora, która stanowi załącznik nr 4 do głównego
regulaminu.
VI. TRASA
Trasa Biegu wytyczona będzie na rynku miejskim Plac Grunwaldzki 1 i uliczkach sąsiadujących tak,
aby Wasze pociechy były cały czas na oku. Kolejność na mecie jest nieistotna, nie prowadzimy
klasyfikacji na mecie, liczy się sam udział w biegu, dobra zabawa i zasady fair play.
VII. Dziecięcy VI BIEG GNIEWSKI Z ZAKŁADEM PRODUKCJI KRUSZYW jest ubezpieczony
na zasadach ogólnych od odpowiedzialności cywilnej i (NNW). Ubezpieczenie indywidualne
na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Zawodnika
w czasie biegu wymaga osobistej polisy wykupionej indywidualnie przez Zawodnika.
VIII. Na mecie każdego "małego" Biegacza uhonorujemy pamiątkowym medalem.

Przypominamy liczy się udział!

