
 

 

REGULAMIN  

ZBIERAJ KM - POZNASZ NASZE OBIEKTY  

I. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.  

 II.  Termin: 

Wydarzenie trwa od 15.02.2021 r. do 31.03.2021 r.   

III.  Cel akcji: 

 1. Promocja obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kędzierzyn-Koźle. 

 2. Promocja miasta Kędzierzyn-Koźle. 

 3. Propagowanie aktywnego stylu życia w czasie stanu epidemicznego.  

IV.   Zapisy: 

1. Wyłącznie za pomocą e-mail: wydarzenie@mosirkk.pl  

2..Przesłanie wiadomości na powyższy e-mail oraz podanie imienia i nazwiska Uczestnika jest   

    jednoznaczne z zapisaniem się do udziału w wydarzeniu oraz akceptacją regulaminu. 

 V.   Uczestnictwo: 

1. W wydarzeniu mogą brać udział wszystkie osoby bez względu na wiek. 

2. Całkowity przebieg trasy wynosi: 60,16 km. 

3. Każdy Uczestnik wydarzenia „ZBIERAJ KM - POZNASZ NASZE OBIEKTY” ma za zadanie 

zebrać km, które będą na bieżąco dodawane do jego puli, tak by uzyskać założoną ilość km przez 

Organizatora. 

4. Każdy Uczestnik wydarzenia otrzyma nr startowy.  

5. Kilometry zbieramy w dowolny sposób wybierając samemu rodzaj aktywności fizycznej tj.: bieg, nordic 

walking, pływanie, jazda na rowerze jazda na rolkach, bieg na bieżni, marsz, rower stacjonarny itd.  

6. Do weryfikacji dystansu Uczestnik zobowiązany jest udokumentować pokonany dystans poprzez 

wysłanie zdjęcia wyniku z zegarka lub innego urządzenia pomiarowego potwierdzającego uzyskanie 

kilometrów na adres email: wydarzenie@mosirkk.pl. lub MMS na nr telefonu: 694 489 147 podając imię 

i nazwisko Uczestnika. 

7. Wirtualny start zaczynamy od Stadionu Sportowego „Kuźniczka” i tam też kończymy po przejściu przez 

nasze wszystkie obiekty, które usytuowane są na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. 

8. Wydarzenie nie ma charakteru rywalizacji lecz poznawczy, a także propagowanie aktywności fizycznej. 

9. Szczegóły pod nr tel. 694 489 147 – Justyna Wycisk. 

VI.  Wyniki: 

Wyniki uzyskanych km będą podawane na bieżąco na stronie www.mosirkk.pl oraz na podany adres email 

przez Uczestnika wraz z linkiem do mapy, w którym będzie wskazane, do jakiego obiektu dotarł. 

 

 

 

 



 VII.  Nagrody: 

Uczestnicy, którzy w całości ukończą trasę łączące nasze obiekty otrzymają certyfikat uczestnictwa     

          i ukończenia wydarzenia. Certyfikat zostanie wysłany na podany przez Uczestnika adres e-mail. 

W przypadku pozyskania sponsora Uczestnik wydarzenia otrzyma drobną nagrodę rzeczową. 

  VIII.  Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu nie płacą wpisowego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu. 

3. Każdy Uczestnik biorący udział w wydarzeniu w pełni akceptuje niniejszy Regulamin i startuje 

na własną odpowiedzialność. 

 

Organizator 

                                                                                                     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                                                                                              w Kędzierzynie–Koźlu  

 

 

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 RODO, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kędzierzyn-Koźle informuje, iż:  

1. Dane osobowe Pani/Pana w zakresie obejmującym imię i nazwisko, nr tel. oraz adres email będą przetwarzane 

wyłącznie w celu uczestnictwa w promocji tego wydarzenia przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest 

zgoda uczestnika, wyrażona poprzez wysłanie zgłoszenia na podany w regulaminie email. 

 2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Jana Pawła II 29, 47-220, 

Kędzierzyn-Koźle. 

3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnikowi przysługuje prawo 

do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 

trwania wydarzenia lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do 

niego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa 

w wydarzeniu pn. „Zbieraj km – poznasz nasze obiekty”. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

bezpieczeństwa i właściwej organizacji wydarzenia, w szczególności Organizatorowi w celu, opracowywania wyników 

wydarzenia. 

 


