REGULAMIN
URODZINOWEGO BIEGU MIASTA PILZNA
V EDYCJA

I CEL IMPREZY
1.
2.
3.
4.
5.

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Promowanie miasta Pilzno oraz zapoznanie z jego walorami krajobrazowymi i historycznymi.
Umożliwienie współzawodnictwa sportowego dla mieszkańców Pilzna i okolic.
Wkład w promocję imprez biegowych w województwie podkarpackim.

II ORGANIZATOR


Organizatorem jest Gmina Pilzno

współorganizatorami są:





Dom Kultury w Pilźnie
Stowarzyszenie „Królewskie Pilzno”
Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

III TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w niedzielę 15 września 2019 r.
2. Start i meta biegu znajduje się na terenie Rynku w Pilźnie.
3. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie,
ul. Lwowska 14, czynne od godz. 11.00 do 13.40 ( wydawanie pakietów startowych ) Parking
pod Liceum i naprzeciwko pod Biedronką.
4. W biurze zawodów będzie przygotowany depozyt oraz zostaną udostępnione szatnie
i natryski. Depozyt będzie czynny w dniu zawodów od godz. 11.00 do 17.00. Organizator nie
odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
5. Wydawanie ciepłych posiłków będzie mieć miejsce na stołówce Publicznej Szkoły
Podstawowej w Pilźnie przy ul Mickiewicza 1, chwilę po dotarciu do mety pierwszych
uczestników.
IV PROGRAM ZAWODÓW
12.30 Biegi dla dzieci (3 kategorie wiekowe - limit 100 osób)
13.40 Wspólna rozgrzewka
13.58 Bieg Osób Niepełnosprawnych na dystansie 4,4 m.
14.00 Bieg na dystansie 10,7 km
14.10 Bieg na dystansie 5 km
16.15 Dekoracja zwycięzców
17.00 Zakończenie zawodów
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V WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które:








są pełnoletnie lub do dnia 15.09.2019r. ukończą 16 rok życia ( w przypadku
niepełnoletnich uczestników, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego, którego podpis zostanie złożony na oświadczeniu w obecności osoby z biura
zawodów).
dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
https://www.pomiar-czasu.pl/, oraz uiszczą opłatę startową.
w celu weryfikacji przy odbiorze pakietu startowego, osobiście okażą dokument
tożsamości.
podpiszą przy odbiorze pakietu startowego oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych i zdolności do udziału w biegu, znajomości niniejszego regulaminu i jego
akceptacji, oraz o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych
i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy.
do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy zamieszkują na pobyt stały lub czasowy
na terenie Unii Europejskiej.

2. Istnieje możliwość odbioru pakietu startowego za innego uczestnika biegu z nadanym
numerem startowym przy okazaniu podpisanego upoważnienia, zgodnie z załącznikiem nr 1
do regulaminu i kserokopii dowodu osobistego do wglądu.
3. Limit uczestników na wszystkich dystansach to 300 ( 10,7 km, 5 km, 4,4 km).
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest stosować się do poleceń organizatora oraz osób
kierujących ruchem i wolontariuszy.
5. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
VI TRASA
1. Dystans: 10, 7 km, (ZMIANA!) trasa wymagająca z licznymi podbiegami, nawierzchnia: asfalt
(95%), bruk (5%). Przebieg trasy: Start Rynek, kierunek ulica Węgierska, na wysokości
cmentarza obok kapliczki skręt w prawo, później prosto przez osiedle domów przy ulicy
Węgierskiej, która przechodzi w drogę na Słotową. Przy rozwidleniu dróg na wysokości
kościoła - prosto przez ok 1,3 km do kolejnego skrzyżowania dróg - asfaltowej i gruntowej. Na
rozwidleniu w lewo drogą asfaltową i ponownie w lewo na drogę powiatową.
Należy trzymać się prawej strony jezdni. Po przebiegnięciu ok 1,5 km, skręt
w lewo na plac kościelny i stromy podbieg, następnie w prawo i powrót do Rynku w Pilźnie.
2. Dystans: 5km, trasa głównie płaska z kilkoma podbiegami, nawierzchnia: asfalt (90%), bruk
(10%). Przebieg trasy: Start Rynek, kierunek ulica Węgierska, na wysokości cmentarza obok
kapliczki skręt w prawo, później prosto przez osiedle domów przy ulicy Węgierskiej ( droga na
Słotową), po pokonaniu dystansu 2,5 km nawrotka w miejscu oznaczonym tabliczką
informacyjną. Po obiegnięciu tabliczki, powrót do Rynku w Pilźnie.
3. Dystans 4,4 km dla osób niepełnosprawnych (ZMIANA!), trasa głównie płaska, nawierzchnia:
asfalt (80%), bruk (20%). Przebieg trasy: I Pętla, Start Rynek, kierunek ulica Węgierska, na
wysokości lodziarni Smoła, skręt w prawo na ulicę Grodzką, powrót na Rynek, ponownie ulica
Węgierska , tym razem prosto w stronę cmentarza, na wysokości cmentarza obok kapliczki
skręt w prawo, później prosto przez osiedle domów przy ulicy Węgierskiej. II Pętla skręt
w prawo na ulicę Westwalewicza, następnie powrót koło piekarni „GS” do ulicy Węgierskiej,
ponownie za kapliczką w prawo i prosto przez osiedle domów przy ulicy Węgierskiej. Po
wykonaniu II pętli, dalej prosto drogą na Słotową do miejsca nawrotki oznaczonego tabliczką
informacyjną. Po ominięciu tabliczki, powrót do Rynku w Pilźnie.

str. 2

4. Na trasie będą zlokalizowane 4 punkty nawadniania w biegu na 10,7 km ( 1 punkt dla
dystansów 5 km i 4,4 km). Do dyspozycji zawodników będzie woda mineralna.
5. Punkt medyczny będzie znajdować się na starcie/mecie biegu.
6. Trasy należy pokonać w regulaminowym limicie czasowym – 1h 30 min. Wszyscy zawodnicy,
którzy nie dobiegną do mety do godz. 15.30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia
z trasy.
VII ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia i opłaty są możliwe tylko poprzez stronę https://www.pomiar-czasu.pl/ do godz.
24.00 dnia 14 września 2019 roku lub do wyczerpania limitu 300 miejsc.
2. Nie ma możliwości zgłoszeń w dniu zawodów.
3. Opłata startowa wynosi 30 złotych.
4. Osoby niepełnosprawne na wózkach zwolnione są z opłaty startowej.
5. Opłata może być przeniesiona na innego zawodnika po wcześniejszym uzgodnieniu
z organizatorem.
6. Organizator wystawia rachunki. Dane do rachunku wraz z potwierdzeniem wpłaty należy
przesłać mailem do organizatora najpóźniej 4 dni od daty wpłaty.
VIII ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy w którym znajdować się będą elementy :
 worek sportowy - termoizolacyjny,
 numer startowy,
 chip pomiarowy mocowany do buta (zwracany po ukończeniu biegu),
 w pakiecie mogą znaleźć się dodatkowe elementy w zależności od hojności sponsorów.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Każdy uczestnik który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy, odlewany medal.
Po ukończeniu biegu na zawodników będzie czekać posiłek regeneracyjny oraz ciepłe napoje.
Organizator zapewnia punkt nawadniania na trasie biegu oraz na mecie zawodów.
Na trasie oraz na starcie/mecie biegów zapewniona zostanie opieka medyczna.
Podczas biegu będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu przez firmę JKR Ostrowski.
Dla zawodników będzie przygotowany depozyt oraz zostaną udostępnione szatnie i natryski.
Na płycie Rynku w zależności od warunków atmosferycznych, udostępnione będą zjeżdżalnie
dla dzieci.

IX KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Bieg 10,7 km
 Klasyfikacja OPEN (nagrody finansowe)
Kobiety:
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

Mężczyźni:
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

2. Bieg 5 km
 Klasyfikacja OPEN (nagrody finansowe)
Kobiety:
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

Mężczyźni:
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca
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3. Bieg Osób Niepełnosprawnych 4,4 km (wózki aktywne z napędem bezpośrednim)
 Klasyfikacja OPEN (nagrody finansowe)
Wspólna:
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca
4. Najlepsza mieszkanka i mieszkaniec Miasta i Gminy Pilzno - bieg na 10,7 km (nagrody rzeczowe)
Mieszkanka:
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

Mieszkaniec:
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

5. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn - bieg na 10,7 km (nagrody rzeczowe)
Kobiety 16 – 29
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

Mężczyźni 16 – 29
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

Kobiety 30 – 45
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

Mężczyźni 30 – 45
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

Kobiety 45+
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

Mężczyźni 45+
o Za zajęcie I miejsca
o Za zajęcie II miejsca
o Za zajęcie III miejsca

6. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN nie biorą udziału w podziale nagród dla
poszczególnych kategorii wiekowych.
7. Spośród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.
8. Każdy zawodnik zobowiązany jest odebrać nagrodę podczas ceremonii lub w namiocie
organizatora do końca trwania imprezy lub do dwóch tygodni po imprezie w siedzibie
organizatora – Urząd Miejski w Pilźnie 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6, jeśli tego nie uczyni,
nagroda przepada.
X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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) Administrator informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pilzno reprezentowana przez
Burmistrza Pilzna z siedzibą w Pilźnie (39-220) ul. Rynek 6 zwana dalej: „Administratorem”.
Kontakt do Administratora: tel. 14 680 77 20 e-mail: sekretariat@pilzno.um.gov.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna,
jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit b)
RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi
zawarcie umowy).
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3. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji V Urodzinowego Biegu Miasta Pilzna.
Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię
i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której
zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie
i w miejscu rozgrywania Biegu.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom tj. firmie JKR Ostrowski
w zakresie usług związanych z prowadzeniem elektronicznego pomiaru czasu i obsługi biegu
na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.
6. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą
przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. Ponadto ma
Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie, co uniemożliwi jednak udział w V Urodzinowym Biegu Miasta Pilzna.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
10. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – tel. 14 680 77 39, e-mail:
inspektorodo@gminapilzno.pl
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne
przez cały czas trwania biegu.
4. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie wyłącznie w biurze zawodów.
5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione i pozostawione.
6. Nie dopuszcza się do startu zawodników ze zwierzętami.
7. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych.
9. Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza
uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie we
własnym zakresie oraz przeprowadzenie odpowiednich profilaktycznych badań lekarskich.
10. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad
bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatora oraz służb porządkowych.
zabezpieczających trasę biegu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie najpóźniej tydzień przed biegiem.
12. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach
spornych. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
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Regulamin biegów dla dzieci rozgrywanych podczas
V Edycji Urodzinowego Biegu Miasta Pilzna
I ORGANIZATOR
Organizatorem jest Gmina Pilzno. Biegi dla dzieci odbywają się w charakterze imprezy towarzyszącej
V Edycji Urodzinowego Biegu Miasta Pilzna.
II CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
III TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS
1. Bieg odbędzie się 15 września 2019 roku w Pilźnie, start z Rynku, następnie ulicami Węgierską
i Grodzką, z metą na Rynku.
2. Zapisy do biegów będą prowadzone w dniu zawodów od godz. 11.00 – 12.20
3. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 12.30
4. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w klasyfikacji dziewcząt i chłopców w następujących
kategoriach wiekowych (godziny startu podane orientacyjnie)




Bieg Malucha (dzieci urodzone w latach 2010 - 2012) godzina 12.30
Bieg Juniora (dzieci urodzone w latach 2007 - 2009) godzina 12.50
Bieg Nastolatka (dzieci urodzone w latach 2004 - 2006) godzina 13.10.

5. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania to:
 450 metrów (1 pętla) dla kategorii Malucha i Juniora
 900 metrów (2 pętle) dla kategorii Nastolatka.
IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Do zawodów dopuszczeni będą uczniowie urodzeni w latach 2004 – 2012.
2. Limit uczestników we wszystkich kategoriach łącznie to 100
3. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie
Oświadczenia przez Rodzica lub Opiekuna prawnego, m.in. o zdolności dziecka do udziału
w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu
osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
4. Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Zawodów w dniu 15 września 2019 roku od godziny 11.00
do godziny 12.15.
5. Podczas zgłoszenia uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny musi okazać swój dowód osobisty ,
legitymację szkolną lub innych dokument umożliwiający weryfikację danych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego oświadczenia, co do którego istnieje
podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego
uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
7. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp., oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się
wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
uczestników.
8. Uczestnicy z kategorii Maluch i Junior mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.
9. Start na każdym dystansie jest wspólny dla chłopców i dziewcząt
10. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.
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11. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne z zapoznaniem się
i akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb organizatora.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 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)
Administrator informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest
Gmina Pilzno reprezentowana przez Burmistrza Pilzna z siedzibą w Pilźnie (39-220) ul. Rynek 6
zwana dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 14 680 77 20 e-mail:
sekretariat@pilzno.um.gov.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest
art. 6 ust. 1 lit. a) - dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane
dotyczą.
3. Pani/Pana dane oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane wyłącznie w celu
i w zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji V Urodzinowego Biegu
Miasta Pilzna. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do
robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz
innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby
reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach
radiowo – telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich
modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych
nośnikach elektronicznych, katalogach oraz w mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny,
strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Organizator nie jest i nie będzie
zobligowany do uiszczania jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi
w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie zebranych
materiałów bez powiadomienia w celu reklamy i promocji V Urodzinowego Biegu MiastaPilzna.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział Pani/Pana
dziecka/podopiecznego w biegu.
5. Pani/Pana dane oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przechowywane nie dłużej niż
jest to konieczne, tj. tydzień po zakończeniu V Urodzinowego Biegu Miasta Pilzna.
6. W związku z realizacją powyższych celów, Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana
danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego innym odbiorcom.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać
profilowaniu.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz Pani/Pana
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do
ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są
ograniczone poprzez inne przepisy prawne. Ponadto ma Pani/Pan prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak
udział w V Urodzinowym Biegu Miasta Pilzna.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana
dziecka/podopiecznego przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja uprawnień, o których mowa
powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres
Administratora.
10.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – tel. 14 680 77 39, e-mail:
inspektorodo@gminapilzno.pl
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VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Nie będzie prowadzona klasyfikacja i pomiar czasu w ramach poszczególnych biegów.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy oraz numer startowy
3. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają pamiątkowy medal.
4. Zwycięzcom poszczególnych kategorii wśród dziewcząt i chłopców zostaną wręczone dyplomy.
VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. O zmianach
w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.pilzno.um.gov.pl
4. W sprawach nie ujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
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Załącznik nr 1

UPOWAŻNIENIE
DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO NA
V URODZINOWYM BIEGU MIASTA PILZNA

Upoważniam Pana / Panią
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko)
legitymującego/ą się dowodem osobistym
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(seria i nr dowodu)
Do odbioru mojego pakietu startowego
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania, rok urodzenia)

……….………………………………………………………………,dnia…………09.2019 r.
(miejscowość)

………………………………………………….
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA
W V URODZINOWYM BIEGU MIASTA PILZNA W DNIU 15.09.2019r.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego:

………………………………………

………………………………………

Nazwisko, imię dziecka

Data urodzenia

w V edycji Urodzinowego Biegu Miasta Pilzna w kategorii:

Bieg Malucha (2010-2012),

Bieg Juniora (2007-2009),

Bieg Nastolatka (2004-2006).

Niniejszym oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału mojego dziecka/podopiecznego
w biegu oraz, że jego udział w biegu odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Niniejszym oświadczam, że w stanie zdrowia dziecka/podopiecznego brak jest jakichkolwiek
przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział jako uczestnika
w V Urodzinowym Biegu Miasta Pilzna.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego
do celów niezbędnych dla organizacji i przeprowadzenia V Urodzinowego Biegu Miasta Pilzna. Podaje
dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam(em) się
z treścią klauzuli informacyjnej Administratora danych osobowych ujętej w Regulaminie Biegu.
Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach informacyjnych
i promocyjnych dotyczących Urodzinowego Biegu Miasta Pilzna

……..…..……………………………………….. …..……….………………… …………………..…..……………………………
Nazwisko, Imię (rodzica/opiekuna prawnego)

Data, podpis

Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna (komórkowy)
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