
Regulamin – KOBIETA NA MEDAL 

Wirtualny bieg kobiet, marsz kobiet, 
rajd rowerowy kobiet 

maj 2021  

 

I. CEL i IDEA IMPREZY: 

 Popularyzacja i upowszechnienie biegania, nordic walking i kolarstwa                                        

jako podstawowej formy ruchu. 

 Integracja aktywnych kobiet bez względu na wiek. 

 Promocja profilaktyki zdrowotnej, aktywności ruchowej. 

 Wsparcie dla Anny Sikory, chorującej na Endometriozę IV St. 

Po przeprowadzonej operacji w Dortmundzie konieczne są 

środki na dalsze leczenie i rehabilitację oraz co 3 miesiące 

wizyty kontrolne w Warszawie i Dortmundzie, co wiąże się                    

z dużymi wydatkami. 

Choroba odebrała Jej już wiele radości, czasu i pragnień, ale 

życie jeszcze się nie skończyło… Chce żyć dla swojej  rodziny, 

dla bliskich, dla świata! Żyć, bo tak dużo jeszcze chciałaby zrobić. 
 

ORGANIZATOR: MOSiR Mikołów 

PARTNERZY:  STS Biegaton, Aktywna Kamionka, O`Rety Team, MyKobiety, Fundacja Sto 

Serc, Mikołowski Bazarek Charytatywny 

II. TERMIN imprezy: 1-22 maja 2021 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty. Uczestnik zostanie o tym fakcie 

zawiadomiony poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej organizatora 

www.mosir.mikolow.eu oraz za pomocą wiadomości e-mail. Dokonanie zmian w powyższym 

zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań               

w stosunku do uczestnika. 

III. OGÓLNE ZASADY  

1.Uczestnicy z uwagi na wirtualną formułę startują w wydarzeniu indywidualnie bądź                     

w grupie bez względu na swoje miejsce zamieszkania wybranego dnia od 1.05-22.05.  

2. Zadaniem każdego uczestnika jest pokonanie według własnych możliwości dystansu 

minimum: 

-  5 km biegu, 

- 10 km nordic walking, 

- 20 km rowerem  



3. Udział w imprezie nie uwzględnia pobrania opłaty startowej, a warunkiem otrzymania 

medalu jest przesłanie dowodu wpłaty w wysokości minimum 20 zł na wskazany przez 

organizatora cel charytatywny: 

Nr konta : 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166 

z dopiskiem: Kobieta na medal 

 

Fundacja Sto Serc 

Ul. Pszczyńska 25 

43 – 190 Mikołów 

 

4. Koszt medalu pokrywa organizator. 

5. Organizator zastrzega możliwość wydania medalu po imprezie w przypadku dużej ilości 

zgłoszeń. 

6. Uczestnik nie ma obowiązku raportowania swojego udziału w imprezie. Może jednak 

podzielić się swoim startem za pośrednictwem publikacji posta na stronie imprezy                                  

na Facebooku lub/i Instagramie oznaczając wpis hasztagiem: #kobietanamedal + zachęcając 

innych do wpłaty na cel charytatywny przyświecający imprezie. 

(https://www.fundacjastonoga.pl/podopieczni/anna-sikora) 

 

7. Wszystkie bieżące informacje na temat imprezy będą pojawiać się na: 

 stronie zapisów – mosir.mikolow.eu  

 na wydarzeniu utworzonym na fb: KOBIETA NA MEDAL  

V. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W imprezie mogą brać udział zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie, które zapisały 

się poprzez elektroniczny system zgłoszeń. Natomiast prawo do odbioru medalu mają osoby, 

które wniosły wpłatę min. 20 zł na wskazany przez organizatora cel charytatywny. 

Nr konta : 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166 

z dopiskiem: Kobieta na medal 

Fundacja Sto Serc 

Ul. Pszczyńska 25 

43 – 190 Mikołów 

 

2. Uczestnik zapisując się na imprezę wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu 

i akceptuje jego wszystkie zasady.   

3. Udział w imprezie odbywa na własną odpowiedzialność uczestnika z pełną świadomością 

niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. 

Dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, 

nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych                                            

i następstw nieszczęśliwych wypadków. 



5. Każdy uczestnik  biorący udział  w imprezie organizowanej przez MOSiR w Mikołowie                              

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora                

oraz partnerów imprezy  w celach związanych z udziałem  w ww. imprezie oraz podaniem 

wyników do ogólnej wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących 

imprezę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w imprezie. 

6. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z imprezy mogą 

zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych MOSiR w Mikołowie,                             

jak również w innych mediach. 

7. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu                                           

i Rekreacji w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43 - 190 Mikołów,                 

STS Biegaton Mikołów, ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów. 

8. Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi 

przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa                   

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w imprezie przysługuje prawo                              

do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

9. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu, gp@biegaton.pl 

 

VI. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

organizatora mosir.mikolow.eu z informacją o sposobie dokonania wpłaty na wskazany przez 

organizatora cel charytatywny. 

Nr konta : 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166 

z dopiskiem: Kobieta na medal 

 

2. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest wysłać mailem dowód wpłaty na adres 

mailowy organizatora imprezy@mosir.mikolow.eu z dopiskiem „Kobieta na medal”. 

3. O udziale Uczestników w imprezie decyduje zapis, a o gwarancji otrzymania medalu wpłata 

na wskazany przez organizatora cel charytatywny dokonana do dnia 22.05. 

4. Zgłoszenia internetowe będą otwarte od dnia 01.05.2021 r. od godziny 9.00 do dnia 

22.05.2021 r. do godz. 9.00. 

5. Uczestnik, który dokonał opłaty startowej w terminie po 19.05.2021 r. zobowiązany jest                     

do okazania dowodu wpłaty w momencie odbioru medalu, tym samym odbiór medalu może 

ulec przedłużeniu w przypadku dużej ilości zgłoszeń. 

6. Medale odbierać można w dniu finału imprezy na symbolicznej mecie, która ustawiona 

będzie na Placu Harcerskim 22.05.2021 r. w godzinach 9.00-12.00. 

Osoby, które nie mogą odebrać medalu w w/w dniu i godzinach mogą to zrobić  w siedzibie 

MOSiR Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31 od dnia 24 maja -  11 czerwca w godz. 7.30-15.30. 

 

 


