Regulamin
Rodzinnego Biegu Śniadaniowego





I.

CEL IMPREZY


II.

Data biegu: 15.08.2020. godz. 9:00 (sobota)
Dystans: ok. 4,5 km
Limit uczestników: 250 osób
Miejsce: start: Plac im. M. Konopnickiej, meta: wyspa na zalewie Arkadia

Popularyzacja rodzinnego biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz
zdrowego stylu życia.

ORGANIZATOR



Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
Pogodne Suwałki

III.

SPONOR:
 RESO Europa Service sp. z o.o.

IV.

ZAPISY


On-line do dnia 14.08.2020 (piątek) do godziny 12:00 (pod warunkiem, że nie
zostanie osiągnięty limit zawodników 250 osób)

V.

OPŁATA STARTOWA
 Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest wrzucenie do puszki dobrowolnej
cegiełki w dniu biegu na rzecz Hani Poczobut.

VI.

ZASADY UCZESTNICTWA
 Nie ma ograniczeń wiekowych w biegu. Osoby nieletnie mogą się zgłosić do biegu
jednak w dniu zawodów muszą przebywać pod opieką opiekuna prawnego.
 Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje
uczestnictwo w biegu.
 Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w na trasie i mecie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać opaski, które otrzymają podczas
wrzucania dowolnej kwoty do puszki na rzecz Hani poczobut
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe
zagrażające życiu uczestników).
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu,
wynikające z winy uczestników biegu.
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania imprezy sportowej.
11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników
imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone
szkody
12. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio
i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
13. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: biegi@osir.suwalki.pl tel.
606 234 330.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH
Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne
do wypełnienia zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, należytego wykonania
zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Suwałkach, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO), Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Suwałkach informuje, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Suwałkach, z siedzibą w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki,
reprezentowany
przed
Dyrektora
Waldemara
Borysewicza,
adres
email:
sekretariat@osir.suwalki.pl
2. inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Zenon Rytwiński, adres
e-mail: iod@osir.suwalki.pl,
3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a) wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
i innych prawnych obowiązków, w tym umownych Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Suwałkach ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Suwałkach ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie
zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i
sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona
i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania
marketingowe itp. itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i
obowiązków prawnych, w tym umownych

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) przez czas wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i
innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
c) przez czas w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach może ponieść
konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań
statutowych lub obowiązków prawnych
5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi
mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań statutowych i innych
obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc
informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na
nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i
wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych
6. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) prawo ich sprostowania Państwa danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
e) prawo przenoszenia danych;
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem
uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych
i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie,
a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa
w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.

