
 

REGULAMIN-  BIEG PRZESZKODOWY 

BIEG DZIECI „Zawzięty Koziołek” 

I. ORGANIZATORZY:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

Fundacja Run4 

 

II. TERMIN I MIEJSCE:  

START: 21.08.2022r., godz.13.00 

Stadion Sportowy „Sławięcice” ul. Sadowa 24, 47-230 Kędzierzyn-Koźle. 

 

III. CEL WYDARZENIA:  

1. Propagowanie wśród dorosłych, dzieci i młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu. 

2. Zachęcanie społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej przez młodzież 

i dzieci. 

3. Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony środowiska. 

4. Łączenie biegania z dobrą zabawą w postaci biegu survivalowego. 

5. Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych. 

 

IV. UCZESTNICTWO I ZAPISY:  

Limit: 150 osób. 

Opłata startowa: 5 zł/osoba 

1. Uruchomienie zapisów w dn.11.07.2022 na platformie zapisów biegu głównego Organizatora. 

2. Zapisu dokonać może rodzic za pomocą platformy do zapisów dostępnej pod adresem: 

https://time-sport.pl/bieg/6964 lub w dniu zawodów w biurze zawodów (wyłącznie w przypadku 

wystąpienia wolnych miejsc). 

3. W cenie zapisu Zawzięty Koziołek otrzymuje: bilet wstępu na bieg, doskonałą zabawę, medal na 

mecie.  

4. Udział w zawodach biorą dzieci zapisane przez platformę do zapisów lub w biurze zawodów 

(wyłącznie w przypadku wystąpienia wolnych miejsc). 

 

V.   KLASYFIKACJE I NAGRODY 

Organizator nie przewiduje pomiaru czasu oraz klasyfikacji kategorii dziecięcych. Bieg ma na celu 

dobrą zabawę, sprawdzanie własnych sił w pokonywaniu przeszkód oraz naukę zdrowej rywalizacji. 

Wszyscy są zwycięzcami, wszyscy otrzymują medal na mecie. 

 

VI.   FALE I KATEGORIE: 

1. Fala I- Mały Koziołek –wiek: od 4 do 8 lat (rocznik 2018-2014).  

Trasa około 400 metrów i przynajmniej 5 przeszkód. 

2. Fala II- Średni Koziołek – wiek: od 9 do 12 roku życia (rocznik 2013-2010).  

Trasa około 1 km i co najmniej 10 przeszkód. 

3. Fala III- Wielki Kozioł – wiek: od 13 do 16 lat (rocznik 2009-2006) 

Trasa obejmuje dwie pętle trasy Średniego Koziołka.  

 

VII.   GODZINY STARTÓW. 

Fala I- Mały Koziołek godz.13:00 

Fala II- Średni Koziołek godz. 13.15 

Fala III- Wielki Kozioł godz. 13.30  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny startu poszczególnych fal biegów dziecięcych,   

o czym poinformuje na stronie biegu, najpóźniej dzień przed wydarzeniem. 

VIII.  ZASADY BIEGU:. 

1. Rodzic może towarzyszyć dziecku podczas całej trasy biegu i pomagać mu w newralgicznych        

i trudnych momentach. Zapis dotyczy tylko grupy Mały Koziołek oraz Średni Koziołek.  

2. Dzieci z kategorii Wielki Kozioł muszą samodzielnie pokonywać tor.  

https://time-sport.pl/bieg/6964


3. Dziecko, dla którego wykonanie przeszkody jest zbyt trudne wykonuje 10 przysiadów i biegnie 

dalej. 

 

IX. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU 

1. Zapisując dziecko na zawody rodzic wyraża zgodę na upublicznienie danych osobowych dziecka 

na listach startowych na stronach Organizatora. Tym samym wyraża zgodę na możliwość 

upublicznienia wizerunku dziecka na zdjęciach wykonanych podczas zawodów wyłącznie              

w celach promowania biegu oraz relacjonowania przebiegu imprezy. 

2. Klauzula na przetwarzanie danych osobowych : 

W celu realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-

Koźlu, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  NIP: 7491954792, czyli organizacji 

zawodów sportowych i udziału w nich uczniów. Dane osobowe Uczestników biegów będą 

przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację 

imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: 

listy startowej, wyników biegu. Dane w systemie będą przetwarzane do momentu wycofania 

zgody. Wycofanie zgody należy przesłać na adres e mail: sekretariat@mosirkk.pl. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w zawodach. Klauzula 

informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu                       

i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 

7491954792,  

a) Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Miejski 

Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-

Koźle  NIP: 7491954792, na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

b) Odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa,  

c) Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną,  

d) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych dziecka oraz 

możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia 

danych dziecka, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych   

i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dziecka,  

e) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału ucznia              

w zawodach.  

f) Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również             

w formie profilowania.  

g) Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku córki/ syna na zdjęciach, filmach powstałych 

podczas eventu. Zgoda również dotyczy przeprowadzenia wywiadów oraz zdjęć z synem/ córką 

oraz umieszczanie ich w przekazach telewizyjnych i komunikacji elektronicznej.  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi                          

i Partnerowi zawodów.  

2. Wszelkie pytania, wątpliwości i zastrzeżenia należy kierować do Magdalena Kurczyna-

Głuszczak, tel.: 601204908, mloda.kurczyna@wp.pl. 

              Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Kędzierzyn-Koźle 
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