
REGULAMIN

Świętochłowice, marzec 2019 r.



Biuro organizacyjne: Ośrodek Sportu i Rekreacji „SKAŁKA”
Dział Sportu, Rekreacji i Imprez

41-600 Świętochłowice, ul. Bytomska 40
Pokój 209, tel. 32 245-59-00 w. 22

I. ORGANIZATORZY:
• Urząd Miasta Świętochłowice,
• Ośrodek Sportu i Rekreacji „SKAŁKA” w Świętochłowicach,

WSPÓŁORGANIZATORZY:
• Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach,
• Straż Miejska w Świętochłowicach,
• Fundacja „Pomóc Więcej”,
• „Grupa SC”
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach,
• Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” Świętochłowice.

II. CELE:
• Zbiórka charytatywna na leczenie Vanessy Walusz,
• Propagowanie rekreacji ruchowej jako podstawowy element zdrowego trybu życia,
• Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej,
• Integracja świętochłowickiej społeczności,
• Przywitanie wiosny na sportowo.

III. TERMIN I MIEJSCE:
• Sobota, dn. 23-go marca 2019 r, początek biegu o godz. 10:00,
• Start i meta biegu przy przystani OSiR "SKAŁKA" (Aleja Parkowa 6).

IV. ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
• By  wziąć  udział  w  biegu  należy  zgłosić  się  w  dniu  biegu  do  biura  zawodów

umiejscowionego przy bramie startowej na w godzinach 9:00 – 9:45,
• W Biurze Zawodów uczestnik podpisuje oświadczenie, zgodę na upublicznianie wizerunku

oraz  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych.  Podpisanie  w/w  dokumentów  jest
warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w biegu,

• Osoby  nieletnie  składają  w  Biurze  Zawodów  zgodę  rodzica  na  udział
dziecka/podopiecznego w biegu, zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka/podopiecznego
oraz  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dziecka/podopiecznego.  Złożenie  w/w
dokumentów jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w biegu,

• Wszystkie  oświadczenia  i  zgody  są  możliwe  do  pobrania  ze  strony  internetowej:  
www.osir-skalka.pl,

• W Biurze Zawodów uczestnik otrzymuje numer startowy, który musi na czas biegu przypiąć
z przodu do wierzchniej  warstwy odzieży,  tak by był widoczny. Po zakończonym biegu
uczestnik oddaje swój numer z powrotem do Biura Zawodów,

• Zwrot numeru startowego jest niezbędny do otrzymania nagrody oraz wody mineralnej.

V. TRASA BIEGU:
• Dystans trasy wynosi ok. 1600 metrów,
• Przewyższenie wynosi 11 metrów,
• Trasa biegu: aleje parkowe, tereny zielone.
• Nawierzchnia trasy: kostka brukowa, asfalt.
• Mapa biegu do wglądu TUTAJ.

https://www.google.pl/maps/dir/50.299225,18.9217522//@50.2990312,18.9214071,18.odt
http://www.osir-skalka.pl/uploads/files/mapa-kolorowego-biegu-wiosennego-na-skace_5e716ab7d397eddc.pdf
http://www.osir-skalka.pl/


VI. UCZESTNICTWO:
• Bieg ma charakter rekreacyjny, bez klasyfikacji wiekowych oraz bez pomiaru czasu,
• Zawodnik dokonując zgłoszenia oraz biorąc udział w biegu oświadcza, iż startuje na własną

odpowiedzialność,
• Odbiór numeru startowego będzie traktowany jako przyjęcie warunków Regulaminu,
• Każdy zawodnik biorący udział w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

przez  okazanie  dowodu  osobistego,  legitymacji  szkolnej,  bądź  innego  dokumentu
ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

VII. WPISOWE:
• Z uwagi na charakter biegu uczestnictwo jest BEZPŁATNE.

VIII. NAGRODY:
• Dla pierwszych 200 osób na mecie przewidziane są medale okolicznościowe.

IX. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
• Posiadanie numeru startowego jest bezwzględnym warunkiem udziału w biegu,
• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i we własnym zakresie,
• Ze  względu  na  trwający  remont  stadionu  OSiR  „SKAŁKA”  nie  będzie  możliwości

zaparkowania samochodu na terenie obiektu. Sugerowane bezpłatne i niestrzeżone miejsce
parkingowe do wglądu TUTAJ, 

• Organizator zapewnia przebieralnię w budynku Orlik OSiR „SKAŁKA”, (Aleja Parkowa 7),
• Organizator nie prowadzi depozytu,
• Bieg  odbędzie  się  przy  ruchu  częściowo  ograniczonym,  należy  zachować  szczególną

ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, bądź rodzica/opiekuna prawnego,
• Warunkiem uczestnictwa  w imprezie  jest  dopełnienie  wszystkich  formalności  w  Biurze

Zawodów,
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza trasą biegu,
• Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  w  przebieralniach,

Biurze Zawodów i trasie biegu,
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
• Organizator zastrzega, iż w sytuacji spornej ma prawo do własnej interpretacji zaistniałego

zdarzenia, 
• Za „sytuację sporną” uważa się sytuację, której regulamin nie uwzględnił,
• Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator,
• Wszyscy uczestnicy zapisując  się  na bieg  zgadzają się  na  przetwarzanie  swoich danych

osobowych oraz upublicznienie na stronie internetowej, profilach internetowych, w mediach
społecznościowych  zdjęć  i  materiałów  filmowych  zawierających  wizerunek,
zarejestrowanych  podczas  „Kolorowego  Biegu  Wiosennego  na  Skałce”  przez  Ośrodek
Sportu i Rekreacji „SKAŁKA” z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Bytomska 40, w celach:
a) Uczestnictwo w Rekreacyjnym Biegu z Okazji Dnia Dziecka – podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji
obowiązków wynikających z udziału w „Kolorowym Biegu Wiosennym na Skałce”,
b)  promowanie  w  mediach  działalności  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  „SKAŁKA”
w Świętochłowicach.  Dane osobowe będą przetwarzane  do cofnięcia  zgody – podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

http://www.osir-skalka.pl/uploads/files/sugerowane-miejsce-parkingowe_d6d6961e95fc2498.pdf
https://www.google.pl/maps/dir/50.2996796,18.9218178//@50.2992584,18.9210759,17.75z/data=!4m2!4m1!3e0.odt


• Podanie  danych  jest  dobrowolne.  Uczestnik  ma  prawo  wycofania  zgody  w  dowolnym
momencie. Ma prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania,  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania a  także prawo wniesienia  skargi
do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod.inspect@gmail.com.

Dyrektor OSiR „SKAŁKA”
Tomasz Sikorski

mailto:iod.inspect@gmail.com

