REGULAMIN IX BIEGU KOZIOŁKÓW
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
DZIECI I MŁODZIEŻ
I. ORGANIZATORZY:
− Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.
− Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.
II. PARTNERZY:
− MOK Kędzierzyn-Koźle
− Ochotnicza Straż Pożarna Kędzierzyn-Koźle
− II LO Kędzierzyn-Koźle
− Stomatologia „CYBULSCY”
− SKODA LELLEK Koźle
− CEWE BEST IN PRINT
− Sklep Rowerowy „PATERAK”
− TRIbike – aktywność dla każdego
III. TERMIN I MIEJSCE:
− 19.05.2019 r., godz.10.00 – bieg dzieci i młodzieży, START/META – ul. Stefana Żeromskiego.
IV. CEL:
1. Promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle.
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
3. Wdrażanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.
4. Realizacja kalendarza imprez MOSiR.
V. KATEGORIE WIEKOWE:
Przedszkolaki rocznik 2012 i młodsze

− 100m

D/CH rocznik 2011

– 250m

D/CH rocznik 2010

– 250m

D/CH rocznik 2009

– 300m

D/CH rocznik 2008

– 300m

D/CH rocznik 2007

– 500m

D/CH rocznik 2006

– 500m

D/CH rocznik 2005 i starsi

– 800m

VI. ZGŁOSZENIA:
Weryfikacja i zgłoszenia Zawodników od godz. 7.30 do godz. 9.45 plac Rady Europy (naprzeciwko
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle) w wyznaczonym namiocie Organizatora. Rodzicu bądź
odpowiedzialny przyjdź wcześniej by uniknąć sytuacji w której nie zdążysz zapisać dziecka do
biegu.
Dzieci i młodzież naszej gminy prosimy o zgłaszanie się po numery startowe wraz ze zgodą rodziców
do Działu Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych znajdującego się w Hali Sportowej

„Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29, pok. nr 7 od 06.05.2019 r. do 15.05.2019 r. w godz. 7.00 do 14.30.
Karty zgłoszeń (zał. nr 1) można pobierać ze strony internetowej: www.mosirkk.pl oraz w dniu
zapisów w wyznaczonym namiocie Organizatora.
VII. DANE OSOBOWE:
Dane osobowe dziecka udostępnione podczas zapisów (punkt: VI do weryfikacji), a w szczególności:
imię i nazwisko, rok urodzenia, będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w powyżej
wymienionej imprezie i promocji imprezy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Organizatora i Partnerów w związku
z organizacją i obsługą IX Biegu Koziołków oraz podmioty zajmujące się obsługą medialną
Organizatora. Rodzic, opiekun prawny posiada dostęp do danych osobowych dziecka oraz ich
poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Podanie danych dziecka jest dobrowolne, odmowa ich podania lub
wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa
dziecka w IX Biegu Koziołków. Rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Dane osobowe dziecka będą
przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych
i w stosunku do niego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy
o kontakt z ABI/Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Grunwaldzka 71 w Kędzierzynie
-Koźlu. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie
-Koźlu, tel. 77 472 31 38. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie wizerunku dziecka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83) przez Organizatora, utrwalonego
w dowolnej formie, w celu organizacji i promocji imprez Organizatora. Zgoda dotyczy
w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonywanych fotografii i filmów
w relacji i materiałach biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora. Zgoda
obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w szczególności do upublicznienia, powielania,
zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie
naruszone dobre imię dziecka rodzica lub opiekuna prawnego

wyrażającej zgodę publikację

wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
VIII. NAGRODY:
1. Wszyscy Uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale.
2. Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zajmujący I-III miejsce otrzymują statuetki.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu oraz odbiór osobisty podczas ceremonii
wręczania nagród.
IX. PROGRAM ZAWODÓW:
Godziny startu biegów dziecięcych:
Przedszkolaki rocznik 2012 i młodsze – 100m

godz. 10.00 – 10.05

D/CH rocznik 2011

– 250m

godz. 10.10 – 10.15

D/CH rocznik 2010

– 250m

godz. 10.20 – 10.25

D/CH rocznik 2009

– 300m

godz. 10.30 – 10.35

D/CH rocznik 2008

– 300m

godz. 10.40 – 10.50

D/CH rocznik 2007

– 500m

godz. 10.55 – 11.05

D/CH rocznik 2006

– 500m

godz. 11.10 – 11.20

D/CH rocznik 2005 i starsze

– 800m

godz. 11.25 – 11.35

UWAGA: Godziny startu mogą ulec zmianie.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Udział w biegu jest bezpłatny.
2) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3) Uczestnicy biegów mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania i dostarczenia
oświadczenia (zał. nr 1) do pobrania na stronie www.mosirkk.pl lub w dniu biegu w namiocie
Organizatora.
4) W przypadku grup zorganizowanych za dostarczenie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych
odpowiedzialny jest opiekun grupy zgłaszanej do biegu.
5) Za bezpieczeństwo dziecka biorącego udział w biegu odpowiada rodzic/opiekun prawny lub
opiekun grupy.
6) W czasie biegu dzieci na rękach rodziców/opiekunów będą dyskwalifikowane.
7) Wszyscy Uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów /wyznaczony namiot
Organizatora/.
8) Wszelkich informacji udziela MOSiR Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 472 54 80/81

lub

sport@mosirkk.pl
9) Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.
10) Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do 15 min. w każdej kategorii wiekowej po
zakończonym biegu u Organizatora. Po tym czasie protesty dotyczące biegu nie będą rozstrzygane.
11) Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min. 3 Zawodników.
12) Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy.
13) Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom.
14) Komunikat końcowy ukaże się na stronie: www.mosirkk.pl do dnia 23.05.2019 r.
15) Za rzeczy pozostawione lub zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
16) Ostateczne interpretacje Regulaminu należą do Organizatorów.
17) We wszystkich sprawa nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kędzierzyn-Koźle

zał. nr 1
WYPEŁNIĆ DRUKIEM
KARTA ZGŁOSZENIA
IX Bieg Koziołków 19.05.2019 r.
NR STARTOWY
NAZWISKO ...............................................................
IMIĘ ............................................................................
ROCZNIK .....................................
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

.............................................................................
(nazwisko i imię dziecka)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem „IX Biegu Koziołków pod patronatem Prezydenta
Miasta Kędzierzyn-Koźle” i wyrażam zgodę na start mojego dziecka. Oświadczam, iż wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów uczestnictwa w imprezie jw. organizowanej w
dniu 19.05.2019 roku przez MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu i promocji przedmiotowych zawodów,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883).
Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) zostałem(am) przez MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu
poinformowany i przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Dane osobowe dziecka w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia i wizerunek będą
przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w powyżej wymienionej imprezie i promocji imprezy na
stronie internetowej Organizatora oraz w mediach (prasa, radio telewizja) i nie będą udostępniane
innym, nie wymienionym odbiorcom;
2) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana
Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 472 31 38.
3) Mam prawo dostępu do treści danych dziecka oraz ich poprawiania;
4) Podanie danych dziecka jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie pn. „IX Bieg Koziołków pod patronatem Prezydenta
Miasta Kędzierzyn-Koźle”.
Kędzierzyn-Koźle, dnia ………………………...
…………………………………………..
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego
Uwaga: W dniu zawodów Organizator może żądać od uczestnika okazania do wglądu dokumentu
tożsamości.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z art. 81 ustawy z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83).
………………………………
Czytelny podpis rodzica
lub opiekuna prawnego

