REGULAMIN
VII LEGNICKI BIEG I MARSZ Z SERDUSZKIEM (WIRTUALNY)

I CEL IMPREZY:
1. Wsparcie działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking.
3. Propozycja aktywności ruchowej podczas pandemii także dla całych rodzin.
II. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica, tel.
76 723-38-01, www.osir.legnica,eu ; e-mail: ci@osir.legnica.eu
III. TERMIN i MIEJSCE:
1.Biegi/marsz odbędą się 31 stycznia 2021 r. i maja charakter wirtualny, czyli uczestnicy sami
wyznaczają sobie trasę i czas, przy uwzględnieniu terminu 31.01.2021r.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Bieg ma charakter charytatywny.
2. W biegach mogą wziąć udział wszystkie osoby, które poprzez aktywny wypoczynek chcą
wesprzeć działanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
3. Uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę
uczestników oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu i jest
równoznaczne z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegach/Marszu.
4. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.osir.legnica.eu oraz na fb.
V. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą mailowo na adres ci@osir.legnica.eu do 28
stycznia 2021 poprzez wypełniony formularz uczestnictwa- załącznik 2, osoby niepełnoletniezałącznik nr 3.
2. Uczestnicy wnoszą datki na rzecz WOŚP bezpośrednio na konto Fundacji.
Konto 29. Finału: 18 1140 1010 0000 5244 4400 1129, tytuł przelewu: Darowizna - 29.
Finał WOŚP, dorośli- minimum 10 zł, dzieci- bezpłatnie.
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych, z którą każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać.
4. Za pełne zgłoszenie uważa się przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie
wpłaty.
5. Potwierdzenie pokonanego dystansu- screen, plik GPS lub zdjęcie, należy przesłać do 1.02
na adres ci@osir.legnica.eu.
VI. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE :
1. Bieg Rodzinny- dystans 400 m
2. Nordic Walking- dystans 3000 m
5. Bieg Główny- 5000 m (dla osób powyżej 16 roku życia)
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbywa się bez elektronicznego pomiaru czasu.
2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom do samodzielnego wydrukowania.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Organizator
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Organizatorem Imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Legnicy, ul. Najświętszej Marii
Panny 7, 59-220 Legnica,
2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako
„Uczestnik”).
3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących,
będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”,
informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Legnicy,
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Mariusz Kwaśnik
kontakt do IOD: iod@valven.pl.
3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów,
przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku
w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
4) odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni
pracownicy/współpracownicy
Administratora,
dostawcy
usług
technicznych
i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo
przekazywanych danych;
5) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
6) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych
osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa
w Imprezie;
9) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje
bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ UCZESTNICTWA (osoba pełnoletnia)
Zgłaszam swój udział

……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika/ PESEL)

………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
w imprezie pn. VII LEGNICKI BIEG I MARSZ Z SERDUSZKIEM (WIRTUALNY), która
odbędzie się 31.01.2021 r.
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych, a stan zdrowia pozwala mi na udział w tego
typu imprezach.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu imprezy pn. „VII Legnicki Bieg i
Marsz z Serduszkiem” (Wirtualny) i w pełni je akceptuję.
Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych
z prawdą.

…………………………….
(Podpis uczestnika)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu;

………………………………
(Podpis uczestnika)
- wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących udział
w imprezie. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2017 poz. 880),:

………………………………
(Podpis uczestnika)
- wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Legnicy mojego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach
społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Legnicy lub wykonanych na ich zlecenie, każdego rodzaju materiałów informacyjnych
rozpowszechnianych w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą ich działalności informacyjnej
lub promocyjnej.

…………………… …
(Podpis uczestnika)

Załącznik nr 3 do Regulaminu
………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
……………………………………................
adres / numer tel.
FORMULARZ UCZESTNICTWA (osoba niepełnoletnia)
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki………………………………………..............
(imię i nazwisko/ PESEL)
w imprezie pn VII LEGNICKI BIEG I MARSZ Z SERDUSZKIEM (WIRTUALNY) – w
dniu 31.01.2021r.
Oświadczam, że syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w w/w
imprezie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu imprezy pn. VII LEGNICKI
BIEG I MARSZ Z SERDUSZKIEM (WIRTUALNY) i w pełni je akceptuję.
…………………………….
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu;

………………………………
(Podpis rodzica/opiekuna)
- wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących udział
w imprezie. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880),:
………………………………
(Podpis rodzica/opiekuna)
- wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Legnicy wizerunku dziecka, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we
fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach
internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy lub wykonanych na ich zlecenie,
każdego rodzaju materiałów informacyjnych rozpowszechnianych w związku z organizacją
Imprezy lub dotyczącą ich działalności informacyjnej lub promocyjnej.

………………… …
(Podpis rodzica/opiekuna)

