
REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW 

W RAMACH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH 

O PATERĘ ”DZIENNIKA ZACHODNIEGO”  

I ŚLĄSKIEGO TKKF 
 
 
 

ORGANIZATORZY  
1. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 

2. Urząd Miasta Chorzów, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 

3. Ognisko TKKF Chorzów 

 

TERMIN i MIEJSCE  
Biegi odbędą się w dniu 14 października 2018 w Chorzowie. Biegi przebiegać będą na 

terenach zielonych oraz alejkami osiedlowymi w okolicy Kompleksu Sportowego "Hajduki" 

Chorzów Batory ul. Graniczna 92  

Biuro Zawodów usytuowane będzie w hali sportowej. 

Biuro czynne w godz. 9:00 – 10:30 

Rozpoczęcie zawodów godz. 11:00 

 
UCZESTNICTWO 

1. W biegach mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się dobrym stanem zdrowia 

i posiadający oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w biegu. 

2. Dzieci i młodzież do lat 18 winny przedłożyć zgodę na udział w biegu podpisaną 

przez rodziców bądź prawnych opiekunów. 

3. Każdy startujący ma prawo weryfikacji wieku osób z nim biegających do 10 minut po 

zakończeniu biegu  

4. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12.10.2018r do godz. 15:00. Zgłoszenia 

zawodników odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 

www.chronotex.pl/zawody  

5. Wpisowe przyjmowane będą w biurze zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.30, na 

stanowiskach obsługi dla poszczególnych biegów. 

 

KATEGORIE WIEKOWE 
Obowiązują następujące kategorie wiekowe: 

I - dziewczęta   rocznik 2005 i młodsze 

II – chłopcy  rocznik 2005 i młodsi 

III – dziewczęta  rocznik 2002 -2004 

IV - chłopcy  rocznik 2002 – 2004 

V - kobiety  rocznik 2001 - 1979 

VI - kobiety  rocznik 1978 i starsze 

VII - mężczyźni rocznik 2001 – 1983 

VIII – mężczyźni rocznik 1982 – 1969 

IX – mężczyźni rocznik 1968 – 1959 

X – mężczyźni rocznik 1958 i starsi 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW  
Biegi zostaną przeprowadzone na następujących dystansach: 

1. Kategoria I i II  ok. 0,8 km 

2. Kategoria III i IV    ok. 1,6 km (2 pętle) 

3. Kategorie V, VI i X   ok. 2,5 km (3 pętle) 

4. Kategorie VII – VIII i IX ok.4,2 km (5 pętli) 

 

http://www.chronotex.pl/zawody


KONKURENCJA DODATKOWA 
W ramach konkurencji dodatkowej przewidziany jest „Bieg Malucha” czyli rywalizacja dla 

najmłodszych, w tym grupy „przedszkolaków” na dystansie i trasie określonych w dniu 

rozegrania zawodów. Udział w biegu jest bezpłatny. 

W biegu tym mogą startować dzieci urodzone w roku 2010 i młodsze. 

Bieg ten nie zaliczany jest do rywalizacji „ Biegów Przełajowych” 

Zgłoszenia do „Biegu Malucha” przyjmowane w biurze zawodów w dniu imprezy.  

 

WPISOWE 

− dzieci i młodzież (kategorie I,II,III,IV) - 1 zł 

− członkowie TKKF - 2 zł 

− pozostali uczestnicy - 5 zł 

 

KLASYFIKACJA 
W zawodach prowadzone będą klasyfikacje punktowe: indywidualna i drużynowa. W 

klasyfikacji indywidualnej przyznane zostaną punkty według następujących zasad: 

1. I miejsce  50 pkt. 

2. II miejsce 43 pkt. 

3. III miejsce 37 pkt. 

4. IV miejsce  32 pkt. 

5. V miejsce  29 pkt.  

6. VI miejsce 26 pkt. 

7. VII miejsce 24 pkt. 

8. VIII miejsce 23 pkt. 

9. IX miejsce 22 pkt. 

10. X miejsce 21 pkt. itd. malejąco o 1 punkt aż do XXX miejsca – 1 punkt. 

 Do klasyfikacji drużynowej sumuje się punkty indywidualne zawodników i zawodniczek, 

którzy zajęli miejsca punktowane (od I do XXX) w każdej kategorii wiekowej. 

  

NAGRODY 
W każdej kategorii wiekowej przewidziane są następujące nagrody indywidualne: 

− za zajęcie I miejsca statuetka lub puchar, nagroda rzeczowa oraz dyplom 

− za zajęcia II miejsca nagroda, dyplom 

− za zajęcie III miejsca nagroda, dyplom 

W punktacji drużynowej przewidziane są następujące nagrody: 

− za zajęcie miejsc I-III puchar i dyplom ,  

− za miejsca IV - VI dyplomy  

Dodatkowo – upominki otrzymają najmłodsi (dziewczynka i chłopiec) oraz najstarsi (kobieta 

i mężczyzna) uczestnicy biegu. 

 

PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW 
godz. 11.00 Rozpoczęcie zawodów 

Start „Biegu Malucha” 

godz. 11.05 Start kategoria I -II 

godz. 11.15 Start kategoria III - IV 

godz. 11.40 Start kategoria V-VI-X 

godz. 12.00 Start kategoria VII-VIII-IX 

  

Uwaga! Program minutowy zawiera orientacyjne godziny startu dla poszczególnych grup 

wiekowych Kolejność startu poszczególnych kategorii podana zostanie po zamknięciu listy 

zgłoszeń. 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

− Zgłoszenie do biegów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) –  pełna informacja o 

sposobie przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajduje się w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

− Przed rozpoczęciem biegów uczestnik lub opiekun w imieniu uczestnika powinien 

przedstawić oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwskazań do uczestnictwa w 

biegu. 

− Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

− Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

− We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzja należy do Organizatora 

− Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 

119, str. 1), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, 

ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem 

administratora, tel. 32 241 70 50 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl; 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną 

MORIS, Urząd Miasta Chorzów, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, 

4. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa drużyny, miasto 

zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym do 

organizacji, przeprowadzenia i promocji biegu, wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród oraz 

do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń.  

5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników biegu nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

6. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – 

realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie 

umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów - dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna 

zgoda osoby, której dane dotyczą. 

7. Uczestnikom Biegu przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) 

usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, f) przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegu. Wycofanie zgody nie wpływa 

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

wycofaniem. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez 

pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora, 

8. Uczestnikom biegu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego załącznika do regulaminu w 

związku z udziałem w biegu obejmuje także: 

• przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwskazań do 

udziału w biegu, 

• publikację imienia i nazwiska uczestnika, kategorii wiekowej, miasta zamieszkania – w każdy 

sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o biegu.  

• publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub 

rozpowszechniane będą informacje o Biegu oraz w celach marketingowych organizatora, a 

także reklamodawców i partnerów.  

 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi udział w biegu. Dokonanie 

zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun 

prawny. 

mailto:iodo@moris.chorzow.pl


ZGODA NA UCZESTNICZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko)……………………………………………………… 

zamieszkały/a (adres) ……………………………………………………………………… 

nr telefonu…………………………………………………………………………………  

Oświadczam, że jestem rodzicem / prawnym opiekunem  

(imię i nazwisko) ……………………………………………………………………… 

i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki w Biegach Przełajowych oraz biorę 

odpowiedzialność za ewentualne zagrożenia z tego wynikające. Oświadczam również, że 

zapoznałem/łam się z Regulaminem i akceptuję jego zapisy.  

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 

119, str. 1), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. 

Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, 

tel. 32 241 70 50 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl; 

3) Dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa drużyny, miasto zamieszkania) będą 

przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i 

promocji biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.  

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1lit. a) RODO – zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak korzystanie z siłowni przez osobę niepełnoletnią. 

Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może 

odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres administratora.  

7) Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we 

wstępie, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale w 

przypadku ich niepodania nie osoba niepełnoletnia nie będzie miała możliwości uczestniczenia w 

zawodach przez osobę niepełnoletnią. 

 

 

 

Data i podpis…………………………………………………………………………………….. 
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