REGULAMIN
biegowej imprezy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży o nazwie „W drodze do maratonu”.

I. CEL IMPREZY
Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży.
II. ORGANIZATOR
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
III. TERMIN, MIEJSCE, CZAS TRWANIA IMPREZY
13.04.2019 r. – Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.– od godz. 14:00 do 16:00.
IV. PROGRAM IMPREZY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Godziny startów:
14:00 – 1200 m : roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
14:30 – 200 m : roczniki 2016, 2015, 2014, 2013
godzina startu może nieznacznie ulec zmianie.
2. Biegi rozpoczynają się ze startu wspólnego.
3. Zawody będą rozgrywane w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym regulaminie.
4. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z podporządkowaniem się regułom ustalonym
przez Organizatora.
5. Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na pogodę.
6. Udział w zawodach jest bezpłatny.
7. Ustala się limit zgłoszeń na 500 zawodników łącznie.
8. Dzieci startujące w najmłodszej kategorii (z pomocą rodzica) zobowiązane są do ustąpienia
pierwszeństwa samodzielnie startującym i startują w 2 rzędzie.
9. Dzieci i młodzież biorąca udział w biegach musi posiadać strój sportowy. Obowiązuje również
zakaz biegania w słuchawkach. Niedostosowanie się grozi dyskwalifikacją.
10. Biegi odbędą się na podłożu betonowym, stąd zakaz biegania w kolcach.
V. BIURO ZAWODÓW:
1. W dniu 12.04.2019 r. (piątek) numery startowe można będzie odbierać w biurze zawodów,
w Hali nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. (wejście od ul. Głogowskiej)
w godz. 10:00 do 20:00.
2. W dniu biegu 13.04.2019 (sobota) biuro zawodów będzie czynne od godz. 10:00, przy czym
odbiór numerów startowych w dniu zawodów będzie możliwy najpóźniej na 45 min. przed
najwcześniejszym biegiem (do godz. 13:15).

VI. ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW:
1. Za zgłoszenie zawodnika do zawodów uznaje się dostarczoną do Organizatora podpisaną
zgodę rodziców/opiekunów prawnych. Zeskanowane zgody można wysłać na adres mailowy
k.michalak@posir.poznan.pl lub przynieść do siedziby Organizatora na ul. Gdańską 1 (boisko
na Śródce). W przypadku wysłania zgody drogą mailową osoba zgłaszająca jest zobowiązana
dostarczyć oryginał zgody przed rozpoczęciem zawodów.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR
na nieodpłatny udział w zawodach.
3. Rodzice/opiekunowie Zawodnika przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze
majątkowym. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza, że rodzice/opiekunowie zawodnika ocenili
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu - odpowiedzialność
za start zawodnika i związane z tym wszelkie konsekwencje ponoszą rodzice/opiekunowie.
4. Każdy uprawniony do biegu zawodnik posiada na czas trwania zawodów ubezpieczenie
od nieszczęśliwych wypadków.
5. Każdy zawodnik otrzymany numer startowy przypina agrafkami na piersiach.
VII. NAGRODY
1. Każdy uczestnik biegu otrzyma medal uczestnictwa oraz upominek.
VIII. SZATNIE
1. Organizator zapewnia szatnię i przebieralnię dla dzieci w hali 3A Międzynarodowych Targów
Poznańskich sp. z o.o..
2. Szatnia czynna będzie w dniu zawodów tj. 13.04.2019 w godz. 13.00 – 16.45.
3. Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie oddają swoje rzeczy do depozytu zapakowane
w worki oznaczone numerami startowymi. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie
za okazaniem numeru startowego.
4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika / rodzica / opiekuna zwalnia Organizatora
z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
5. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując
korespondencję na powyższy adres z dopiskiem Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres:
iod@posir.poznan.pl

2. Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dziecka/podopiecznego

(dalej: Państwa dane) będą
przetwarzane w celu uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego w zawodach na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze).
Jeżeli w karcie zaznaczyliście Państwo zgodę na publikację wizerunku, dane Państwa dziecka w tym
zakresie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne,
abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
- innym odbiorcom danych np. organizatorom kolejnych szczebli zawodów, ubezpieczycielom.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa
wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas
przepisami archiwalnymi.

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych
– zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możecie Państwo wycofać też zgodę na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie

przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Państwa
dziecka/podopiecznego w zawodach. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie
będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiektach POSiR wprowadzono monitoring
wizyjny.
*RODO - Rozporządzenie 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 uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

