
Regulamin 

STREFY MAŁEGO BIEGACZA  
Impreza towarzysząca IX Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego 

I. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72, tel.:(32) 422-78-53 wew. 22, 
www.mosir.rybnik.pl, e-mail: imprezy@mosir.rybnik.pl  
  

oraz 

Rybnicka Grupa Biegowa „Pędzimy Razem”  
www.klubrgb.pl, e-mail: pedzimyrazem@klubRGB.pl 
 

II. CEL 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy rekreacji; 
2. Zachęcanie dzieci do uprawiania sportu poprzez kibicowanie, startowanie i zabawę; 
3. Promocja miasta Rybnika; 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Start i meta: boiska przy kąpielisku „Ruda”; 

2. Termin: 23 czerwca 2018 (sobota); 

3. STREFA MAŁEGO BIEGACZA otwarta od godz. 16.00 do 19.00. 

 

IV. BIEGI TOWARZYSZĄCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 Dzieci do 4 roku życia ( roczniki 2014 i młodsze kat. D1) – dystans: 150 m 

 5-6 lat (roczniki 2012 – 2013 kat. D2) – dystans: 200 m 

 7-8 lat (roczniki 2010-2011 – kat. D3) – dystans: 400 m 

 9-10 lat (roczniki 2008-2009 – kat. D4) – dystans:  600 m 

 11-13 lat (roczniki 2005-2007 – kat. D5) – dystans: 800 m 

 14-16 lat (roczniki 2002-2004 – kat. M1) – dystans: 1 000 m 

 17 – 18 lat (roczniki 2000 – 2001 – kat. M2) –  dystans: 1 200 m 

 

1. wszystkie biegi odbywają się osobno według programu biegów (patrz poz. V); 

2. dziewczęta i chłopcy z tej samej kategorii wiekowej startują razem; 

3. w kategorii D1 dzieci mogą biec z opiekunem. 

V. PROGRAM IMPREZY 

16.00 – otwarcie STREFY MAŁEGO BIEGACZA  
17.00 – bieg dzieci na dystansie 150 m (kat. D1) 
17.15 – bieg dzieci na dystansie 200 m (kat. D2) 
17.30 – bieg dzieci na dystansie 400 m (kat. D3) 
17.45 – bieg dzieci na dystansie 600 m (kat. D4) 
18.00 – bieg dzieci na dystansie 800 m (kat. D5) 
18.15 – bieg młodzieży na dystansie 1 000 m (kat. M1) 
18.30 – bieg młodzieży na dystansie 1 200 m (kat. M2) 
 
Dekoracje biegów dla dzieci i młodzieży odbędą się bezpośrednio po biegu. 

http://www.mosir.rybnik.pl/
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VI. UCZESTNICY 

1. Niepełnoletni uczestnicy startujący w biegach muszą przedłożyć organizatorowi zgodę opiekuna; 

2. Każdy zawodnik otrzyma indywidualny numer startowy, który jest podstawą ostatecznej klasyfikacji; 

3. Każdy rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ( 
danych osobowych dziecka) w celu przeprowadzenia imprezy.  
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. Dane będą 
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia biegów i ogłoszenia wyników. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. Dane w postaci imię i nazwisko, miejscowość/klub, kategoria 
wiekowa, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania danych) będą udostępniane na stronie 
www.mosir.rybnik.pl i na Facebook’u MOSiR. Każdy zawodnik (lub rodzic/opiekun prawny) ma prawo dostępu 
do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
realizacji podanych wyżej celów. 
Każdy zawodnik (lub rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną 
zgodnie z art. 13 RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

VII. ZGŁOSZENIA 

1. LIMIT UCZESTNIKÓW 200 OSÓB  

Zgłoszenia do biegów są przyjmowane w dniu imprezy w STREFIE MAŁEGO BIEGACZA na boiskach piłkarskich 
obok kąpieliska „RUDA” od godziny 16.00,  nie później niż 30 minut przed planowanym startem.  

2. Biegi są bezpłatne. 

VIII. KLASYFIKACJE 

1. We wszystkich biegach będzie prowadzona klasyfikacja kobiet/dziewcząt i mężczyzn/chłopców.  

IX. WYGRANE 

1. Wszyscy uczestnicy biegów dostaną medale pamiątkowe, a pierwsza trójka każdego z biegu otrzyma dyplom i 
drobny upominek.  

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne(wyjątkiem będą stany klęski żywiołowej, żałoba 
narodowa itp.); 

2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki; 

3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko, a za osoby niepełnoletnie 
odpowiedzialność ponoszą opiekunowie; 

4. Uczestnik posiada aktualne badanie lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie 
oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda opiekuna 
przedłożona w biurze zawodów jest równoznaczna z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do udziału w 
biegu; 

5. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora. 
 

 
Rybnik, 17.05.2018 r. 

 
 

http://www.mosir.rybnik.pl/


Załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO  
" STREFA MAŁEGO BIEGACZA 2018" – 23 czerwca 2018 r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, 
że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku  

z siedzibą w Rybniku, przy ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik, adres e-mail:  

mosir.imprezy@miastorybnik.pl  (dalej jako „ADO”). 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się 

skontaktować pod adresem 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72, adresem mailowym: 

mosir.imprezy@miastorybnik.pl, 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu e-mail, stanu 

zdrowia,  zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna prawnego ( 

rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad małoletnim. 

4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji „STREFY MAŁEGO BIEGACZA” 

na podstawie: dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt. a) – f), lub dla danych 

szczególnych kategorii z art. 9 ust. 2 pkt. a – j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem 

realizowanym przez ADO jest  obowiązek wynikający z  przeprowadzenia imprezy, wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody, promocji Miasta Rybnik i MOSiR Rybnik 

przez organizatorów, współorganizatorów i sponsorów. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą: Dyrektor MOSiR w Rybniku, personel obsługujący " STREFĘ 

MAŁEGO BIEGACZA" oraz Urząd Miasta w Rybniku. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych swoich dzieci, prawo do żądania 

poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia 

danych. 

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych bez podania przyczyny, ponieważ jest Pan/Pani 

uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzane dane wykorzystywane są do celów 

innych niż wskazane. 

9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez 

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

cofnięciem. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  Jest Pan/Pani zobowiązana do 

ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność  

zakwalifikowania uczestnika do udziału w " STREFIE MAŁEGO BIEGACZA".  

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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