REGULAMIN
BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY
podczas XVIII Mikołowskiego Biegu Ulicznego
I . Cel zawodów
• Popularyzacja masowych biegów wśród dzieci i młodzieży.
• Wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.
II . Organizator i miejsce zawodów
• Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.
• Zapisy uczestników na specjalnym oświadczeniu dostępnym na stronie
www.mosir.mikolow.eu oraz w siedzibie MOSiR na ul. Konstytucji 3 Maja 31
• Wypełnione oświadczenia należy wysłać na adres imprezy@mosir.mikolow.eu
lub fax 32 779 76 03 wew. 27
III. Miejsce i termin
Miejsce:

Kompleks sportowo-rekreacyjny MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 45

Termin:

24 września 2022 r., godz. 9:30
zapisy do 22 września 2019 r.

IV . Warunki uczestnictwa
• W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na oświadczeniu
zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora.
V. Kategorie wiekowe i dystanse biegów
Kategorie: dziewczyny/chłopcy
• Kategoria I

– 100 metrów

– 2018 i młodsi

• Kategoria II

– 200 metrów

– 2016 - 2017

• Kategoria III – 400 metrów

– 2014 - 2015

• Kategoria IV – 600 metrów

– 2012 - 2013

• Kategoria V – 600 metrów

– 2010 – 2011

• Kategoria VI – 800 metrów

– 2008 – 2009

W przypadku małej ilości zgłoszeń (min. 3 osoby) kategorie mogą zostać połączone.

VI. Nagrody i wyróżnienia
•

Uczestnicy, którzy po zakończeniu biegów uplasują się na miejscach 1 – 3 otrzymają
dyplomy, a ponadto każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i słodki upominek.

VII . Postanowienia końcowe
- Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów
obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim
ustaleniom w nim zawartym.
- Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać oświadczenie udziału
w imprezie podpisane przez prawnego opiekuna.
- Uczestnicy oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
- Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką rodzica lub opiekuna w czasie trwania
wydarzenia.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych w obiekcie sportowym.
- Zgłoszenie do udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
- Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
-
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w imprezie organizowanej przez MOSiR w Mikołowie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie) w celach związanych
z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak również
w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
- Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia mogą
zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych MOSiR w Mikołowie,
jak również w innych mediach.
- Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43 - 190 Mikołów.
- 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
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przed jej cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w imprezie przysługuje prawo
do złożenia skargi do organu nadzorczego.
- Uczestnicy mogą wnieść protest do 15 min po zakończeniu zawodów lub do 2 godzin od
opublikowania wyników na stronach internetowych.
- Zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane, traktowane są przez organizatora jako
autentyczne, w przypadku stwierdzenia przekłamań uczestnik zostaje automatycznie
zdyskwalifikowany.
- Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu
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