REGULAMIN
BIEG DZIECI DLA WOŚP
CHORZÓW, 30 stycznia 2022 r.

1

§ 1 Cel imprezy
⮚ Zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w ramach 30. Finału WOŚP w dniu 29 stycznia 2022 r., w Chorzowie;
⮚ Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej;
⮚ Dobra zabawa dla małych mieszkańców Chorzowa i miast ościennych;
Podtrzymanie aktywności fizycznej w okresie stanu epidemii COVID-19.

§ 2 Organizator
Organizatorem jest:
⮚ Sztab WOŚP Chorzów #714 działający przy Zespole Szkół Technicznych Nr 1
w Chorzowie;

Współorganizatorami są:
⮚ Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113;
⮚ Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1.
⮚ Chorzowskie

Stowarzyszenie

Biegaczy

Długodystansowych

„W

Ruchu”,

ul. Paderewskiego 5/3

§ 3 Termin i miejsce
➢ Bieg odbędzie się 30 stycznia 2022 r. (niedziela) w godzinach 9:00 – 12:00 na bieżni
Stadionu Miejskiego w Chorzowie (adres: Józefa Lompy 10a, 41-503 Chorzów);
➢ Na terenie całego obiektu obowiązuje regulamin imprezy BIEG DZIECI DLA WOŚP oraz
regulamin Stadionu Miejskiego w Chorzowie;
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§ 4 Harmonogram oraz opłata
➢ Uczestnictwo w imprezie wiąże się z rejestracją uczestnika poprzez specjalnie
przygotowany formularz zgłoszeniowy oraz uiszczeniem opłaty w wysokości nie mniejszej niż
15,00 złotych za pośrednictwem e-Skarbonki.

Link do e-Skarbonki oraz formularza

zgłoszeniowego zostanie podany na miesiąc przed planowanym wydarzeniem na wydarzeniu
na portalu Facebook.
➢ Limit miejsc: 100 dzieci/wydarzenie co oznacza, że na każdym dystansie może wziąć udział
25 dzieci.
➢ Uczestnikiem wydarzenia może być każda osoba małoletnia, która nie ukończyła 13 roku
życia.
➢ Każdy uczestnik małoletni zobowiązany jest do stawienia się z rodzicem lub opiekunem
prawnym oraz

przestrzegania zapisów w regulaminach BIEG DZIECI DLA WOŚP oraz

Stadionu Miejskiego.
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➢ Harmonogram wydarzenia:
Godzina

Sprawy organizacyjne / Dystans

Uwagi

8:00 – 9:00

Otwarcie biura zawodów, odbiór numerków
startowych

Tylko dla zarejestrowanych
uczestników.
Brak możliwości zapisania dziecka
w dniu wydarzenia

9:00 – 9:30

Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, przywitanie Wytłumaczenie zasad zawodów,
uczestników
pokazanie start/meta, sprawy
organizacyjne.

9:30 – 10:00

Dystans 50 metrów (zawody + dekoracja)

Ograniczenie wiekowe: do lat 5.
Limit: 25 dzieci.
Dozwolona asysta rodzica na trasie
biegu.

10:00 – 10:30 Dystans 100 metrów (zawody + dekoracja)

Ograniczenie wiekowe: do lat 7.
Limit: 25 dzieci

10:30 – 11:00 Dystans 200 metrów (zawody + dekoracja)

Ograniczenie wiekowe: do lat 9.
Limit: 25 dzieci

11:00 – 11:30 Dystans 400 metrów (zawody + dekoracja)

Ograniczenie wiekowe: do lat 12.
Limit: 25 dzieci

11:30 – 12:00 Oficjalne zakończenie oraz podsumowanie całego wydarzenia.

➢ Dekoracja zawodników odbywa się bez użycia podium oraz wyróżnienia najszybszego
uczestnika.
➢ W trakcie wydarzenia, nie będzie dokonywany pomiar czasu.
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§ 5 Inne
➢ Osoby małoletnie zobowiązane są do wzięcia udziału w wydarzeniu pod nadzorem
prawnego opiekuna lub rodzica.
➢ W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: pamiątkowy numer startowy oraz medal.
➢ Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień imprezy,
ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, jak
również zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz organizatora.
Na terenie stadionu wszyscy zawodnicy powinni mieć zasłonięte usta i nos przy pomocy
maseczek w biurze zawodów, toaletach publicznych oraz szatniach.
➢ W imprezie nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:
a) mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak katar,
kaszel;
b) mają temperaturę ciała powyżej 37,5o C;

c) przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

§ 6 Odpowiedzialność organizatora
➢ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika, w tym za rzeczy zgubione,
uszkodzone lub zniszczone;
➢ W chwili uszkodzenia, zniszczenia mienia lub innej sytuacji z winy uczestnika, wszelkie
koszty naprawy/odkupienia ponosi uczestnik zajęć;
➢ Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za uczestnika nie
przestrzegającego regulaminu imprezy;
➢ Wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych
roszczeń
w stosunku do Organizatorów w razie zaistniałych zdarzeń losowych podczas trwania
imprezy;
➢ Interpretacja regulaminu należy tylko do Organizatora;
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➢ W przypadku wrzucenia darowizny do puszki Fundacji i koniecznością odwołania imprezy,
opłata nie podlega zwrotowi i zostaje w całości przekazana na rzecz Fundacji WOŚP
za pośrednictwem Sztabu WOŚP Chorzów #714;
➢ Z chwilą wrzucenia opłaty startowej do puszki, uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania regulaminu imprezy oraz regulaminu Stadionu Miejskiego w Chorzowie;
➢ W sytuacji nieprzestrzegania przez uczestnika w/w regulaminów, Organizator ma prawo
do usunięcia go z imprezy;
➢ Impreza ma charakter koleżeński i charytatywny i tylko w takiej formie należy
ją postrzegać.
➢ W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności związanych z odbyciem się imprezy
w bezpiecznej dla uczestników formie, które wynikają z czynników niezależnych
od Organizatora, Organizator ma prawo do jej odwołania. W szczególności Organizator
zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu imprezy w przypadku:
a. zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na
przebieg wydarzenia,
b.

wzrostu

zakażeń

na

obszarze

Rzeczypospolitej

Polskiej

związanych

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać
życiu i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących w organizacji imprezy,
c. wprowadzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności
dotyczących limitów osób), które powodowałyby, że przeprowadzenie imprezy
byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione.
➢ Organizator informuje, iż z dniem 20 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 491 ze zm.) wprowadzono na terytorium
Rzeczypospolitej Polski stan epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2. Powyższa
sytuacja powoduje, iż wprowadzane są liczne obostrzenia o charakterze powszechnie
obowiązującym, mające na celu ograniczenie transmisji wirusa. W związku z powyższym
organizator

zastrzega

możliwość

zmiany

Regulaminu,

w

sytuacji

wprowadzenia

ww. obostrzeń i konieczności dostosowania do nich postanowień Regulaminu, m.in.
w zakresie liczebności grup startowych.
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§ 7 Postanowienia końcowe
➢ Uczestnicy oraz obsługa wydarzenia jak również rodzice/opiekunowie prawni mają
całkowity zakaz wnoszenia środków odurzających na teren stadionu w dniu imprezy;
➢ Osoby pod wpływem alkoholu lub innych używek nie zostaną wpuszczone na teren
imprezy oraz nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w wydarzeniu;
➢ W sytuacji gdy Organizator zauważy niedozwolone zachowanie ze strony uczestników ma
prawo do odmówienia ich udziału w imprezie, a nawet do wezwania służb porządkowych
(policja);
➢ Cała kwota zebrana podczas imprezy zostanie przekazana na rzecz Fundacji WOŚP
za pośrednictwem Sztabu WOŚP #714 działającym przy Zespole Szkół Technicznych
Nr 1 w Chorzowie;
➢ Obsługa imprezy posiadać będzie elementy stroju odróżniające ich od pozostałych
uczestników imprezy (kamizelki odblaskowe);
➢ W chwili wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu należy niezwłocznie
poinformować
o tym fakcie obsługę wydarzenia.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
➢ Dane osobowe uczestników maratonu będą przetwarzane w celach organizacji, promocji
oraz nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów;
1. Administratorem Danych Osobowych jest Sztab WOŚP Chorzów #714 działający przy
Zespole Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie – reprezentowany przez Michała Hornik.
2. Dane osobowe uczestników takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu,
adres
e-mail, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
z Rozporządzeniem 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;
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3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
4. Dane, o których mowa pkt. 3, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
5. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem wospchorzow@gmail.com we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na
mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne
ale niezbędne do udziału w zawodach;
8. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na bezterminowe wykorzystanie wizerunku, przez
Sztab WOŚP Chorzów #714 działający przy Zespole Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie –
Reprezentowany przez Michała Hornik, oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć
i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej Sztab
WOŚP Chorzów #714 oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Sztab WOŚP
Chorzów #714 takich jak Facebook, YouTube w celu informacji i promocji. Podstawę prawną
do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm);
➢ W dniu zawodów wszyscy uczestnicy zarejestrowani drogą elektroniczną oraz
niezarejestrowani wcześniej, mają obowiązek zgłosić się do biura zawodów w celu
własnoręcznego podpisania oświadczenia o:
▪ Zapoznaniu się z warunkami regulaminu i o jego akceptacji;
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▪ Wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych na zamieszczanie ich w przekazach
telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, data urodzenia)
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia maratonu;
▪ Wyrażeniu zgody na publikację swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach
audiowizualnych wykonywanych podczas imprezy;
▪ O braku znanych mu przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w maratonie oraz
o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
➢ Organizator zobowiązuję się do komisyjnego usunięcia wszelkich baz danych, list
startowych oraz oświadczeń zawierających dane osobowe w terminie do 3 miesięcy od
zakończenia wydarzenia;
➢ Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu, zobowiązane są do posiadania
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział
w wydarzeniu.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody,
o której mowa w w/w punktach jest równoznaczne z niedopuszczeniem danej osoby do
udziału w biegu dla dzieci.

§ 9 Dane kontaktowe
SZTAB
Zespół Szkół Technicznych Nr 1 ul. Sportowa 23, 41-500 Chorzów Szef Sztabu: Magdalena
Wojtowicz tel. (032) 241 02 16
Koordynator wydarzeń: Alicja Pochmara tel. 609 23 98 23
URZĄD MIASTA
Urząd Miasta w Chorzowie ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
MORIS CHORZÓW
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów
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