
 

 

REGULAMIN  

BĄDŹ AKTYWNY – BIEGAJ Z NAMI 

 

I. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.  

 II.  Termin: 

11.05.2020 r.  – 29.05.2020 r. 

start i meta: mieszkanie, dom, posesja, las 

III.  Cel zawodów: 

 Zachęcenie do utrzymania aktywności fizycznej mimo wprowadzonych ograniczeń w zakresie koniecznej 

ostrożności i stosowania obowiązujących zasad wprowadzonych w związku ogłoszonym stanem epidemii. 

 IV. Kategorie: 

− OPEN kobiet i mężczyzn  

oraz w kategoriach: 

− K-20 16-29 lat   M-20  16-29 lat 

− K-30 30-49 lat   M-30  30-49 lat 

− K-50 50 lat i więcej      M-50  50-64 lat 

     M-65  lat i więcej 

V. Uczestnictwo: 

1. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat w dniu 11.05.2020 r. 

2. Każdy ma prawo dodać dozwoloną ilość biegów (w końcowej klasyfikacji zostanie najlepszy wynik). 

3. Wyniki będą aktualizowane raz dziennie. 

VI.  Zapisy: 

Link do zapisów https://dostartu.pl/b-d-aktywny-biegaj-z-nami-v4777 poprzez formularz zgłoszeniowy 

znajdujący się na stronie www.mosirkk.pl 

Aby wynik został uwzględniony należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie dodać wynik 

wybierając odpowiednią dyscyplinę, dystans oraz załączyć zdjęcie wyniku z zegarka lub innego urządzenia 

pomiarowego, potwierdzające uzyskany rezultat. 

Podstawą klasyfikacji jest uzyskany wynik na wybranym dystansie. 

VII. Dystanse: 

− Bieg na domowej bieżni mechanicznej na dystansie 3 km lub 5 km. 

− Bieg w miejscu zamieszkania (dom, ogród, mieszkanie, las) na dystansie 2, 3 lub 5 km. 

− Rower stacjonarny 5 km lub 10 km. 

− Rower 5 km lub 10 km. 

− Stepper 5 km lub 10 km.  

 

 



VIII. Nagrody: 

W poszczególnych klasyfikacjach Zawodnicy otrzymują za zajęcie I, II, III miejsca dyplomy wysłane online 

oraz za udział w wydarzeniu. 

IX.  Postanowienia końcowe: 

1. Zawodnicy biorący udział w wydarzeniu nie płacą wpisowego. 

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

3. Wszyscy Uczestniczy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu wydarzenia. 

4. Każdy Zawodnik startując 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 będą przetwarzane wyłącznie w celu 

uczestnictwa w wydarzeniu i promocji tej imprezy przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych 

jest zgoda uczestnika, wyrażona poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. 

 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 imprezie pn. „Bądź aktywny – Biegaj z nami”. 

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. 

 


