
Regulamin akcji biegowej „Wiosenne Wyzwanie - 21 km na OSiR Skałka” 

I ORGANIZATORZY:
     1. Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" 41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 40, 
          tel. 32 2455-900.
      2. Urząd Miejski w Świętochłowicach 41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54. 

II CEL:
1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej wśród mieszkańców Świętochłowic 

i miast ościennych. 
2. Integracja lokalnej społeczności.

III TERMIN I MIEJSCE:
       Od 1.05.2021 r. do 7.05.2021 r.  teren OSiR "Skałka" – zamknięty ulicami: trasa DTŚ, alejki    
       wokół akwenu „Skałka”, Aleja Parkowa, sektor rekreacyjny oraz ul. Bytomska.

IV ZGŁOSZENIA, ZAPISY.
     Uczestnictwo w akcji jest możliwe po dołączeniu do wydarzenia za pośrednictwem strony      
     Facebookowej OSiR Skałka. 

V TRASA BIEGU :
    Trasa biegu: aleje parkowe i tereny zielone OSiR Skałka. Nawierzchnia: asfaltowa i szutrowo–    
     trawiasta. 

VI UCZESTNICTWO :
1. Akcja ma charakter rekreacyjny, bez klasyfikacji wiekowych. 
2. Zawodnicy biorąc udział w akcji oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
3. Dołączenie do wydarzenia traktowane będzie jako akceptacja warunków regulaminu akcji.
4. Każdy zawodnik uczestniczący w akcji zobowiązany jest do udokumentowania przebycia 

łącznie 21 km na terenie OSiR Skałka w dniach 1.05.2021 – 7.05.2021 poprzez zdjęcia, 
zrzuty ekranu itp. z aplikacji służących do pomiaru dystansu i czasu oraz przesłania ich 
mailem na adres: rekreacja@osir-skalka.pl

VII NAGRODY :
       Dla osób uczestniczących w akcji przewidziane są medale. 

VIII POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
1. Uczestnicy akcji robią to na koszt własny i we własnym zakresie.
2. Każdy uczestnik bierze udział w akcji na odpowiedzialność własną lub rodzica/opiekuna 

prawnego. 
3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności (Akceptacja 

regulaminu przez dołączenie się do akcji w wydarzeniu na stronie Facebookowej). 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce w trakcie trwania 

aktywności podejmowanych przez uczestników akcji.
5. Poprzez zgłoszenie się do udziału w akcji, uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego 

wizerunku oraz danych osobowych w materiałach informujących. Akcja będzie 
relacjonowana na stronach internetowych oraz w mediach. 

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów biegu
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781.). 



7. Odbiorcą  danych  osobowych  będzie  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  "SKAŁKA"  41-600
Świętochłowice, ul. Bytomska 40, tel. 32 2455-900. 

8. Jednocześnie  uczestnik  oświadcza,  że  został  poinformowany,  iż  odbiorcą  danych
osobowych będą Ośrodek Sportu i Rekreacji "SKAŁKA" 41-600 Świętochłowice, 
ul. Bytomska 40, tel. 32 2455-900 oraz, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie 
w celach związanych z organizacją imprezy. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych i ich poprawy.

9. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu, a nie ujętych 
w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

Elżbieta Augustyn - Komandera
Dyrektor OSiR „SKAŁKA”


