REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO
„LUBAŃSKIE BIEGOWISKO 2022”
Termin: 24 września 2022 r.
Organizator:



Miasto Lubań
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Współorganizatorzy:



Cel:





Stowarzyszenie TRI TEAM Lubań
MDK Lubań
ŁCR Lubań
popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia bez używek i dopingu,
popularyzacja marszów Nordic Walking,
upowszechnianie wypoczynku na świeżym powietrzu,
stworzenie alternatywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Zakres:





biegi dzieci i młodzieży + biegi osób z niepełnosprawnością intelektualną,
lubańska dziesiątka - bieg open na 10 km,
lubański półmaraton – bieg open na 21,097 km
Nordic Walking - open na 5 km.

I.Termin i miejsce:



Termin: 24 września 2022r. (sobota)
Start i meta:
1) bieg na 10 km, półmaraton i Nordic Walking – park na Kamiennej Górze tzw. ”kociołek” przy
ul. Sybiraków w kierunku Przylasku;
2) biegi dzieci i młodzieży + biegi osób z niepełnosprawnością intelektualną – ul. Sybiraków
w kierunku Przylasku.

1. BIEGI DZIECI I MLODZIEŻY
A. Start 10.00 do 11.45 w kategoriach wiekowych na n/w dystansach:
1)
2)
3)
4)
5)

400 m – rocznik 2015/2014
800 m – rocznik 2013/2012
1000 m – rocznik 2011/20010
1600 m – rocznik 2009/2008
2600 m – rocznik 2007-2003

kl. I/II SP
kl. III/IV SP
kl. V/VI SP
kl. VII/VIII SP
kl. I – IV SPP

B. Na każdym dystansie będzie prowadzona osobna klasyfikacja dla dzieci i młodzieży
oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (udokumentowaną orzeczeniem
o niepełnosprawności).
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim będą podlegały klasyfikacji ogólnej.
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Biegi osób z niepełnosprawnością intelektualną odbywać się będą w oparciu o kategorie wiekowe:
1)
2)
3)
4)

400 m – 8-11 lat,
800 m – 12 -15 lat,
1000 m – 16-21 lat,
1600 m – 22 lata i powyżej

O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
Ogólne zasady udziału w biegach dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną:
a) każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna
prawnego (dalej jako „Oświadczenie Rodzica” lub „Opiekuna prawnego”) o zdolności dziecka do
uczestnictwa w Biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na
udział dziecka w Biegu i biorącego za niego odpowiedzialność;
b) podpisując deklarację uczestnictwa Rodzic – Prawny opiekun zaświadcza, że stan zdrowia
Dziecka/Uczestnika umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie zapewnia
Dziecku/Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, wypadku, zdrowotnego,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń itd. jakie mogą wystąpić
w związku z obecnością lub z uczestnictwem Dziecka/Uczestnika w Biegu, oraz nie ponosi z tego
tytułu żadnej odpowiedzialności;
c) w biegach dzieci i młodzieży startują reprezentanci szkół oraz dzieci i młodzież zgłoszona przed
biegiem do Biura Zawodów po wypełnieniu oświadczenia zgody na start i braku przeciwskazań
zdrowotnych pod opieką dorosłej osoby (Rodzica, prawnego Opiekuna) wg załącznika do
Regulaminu.
d) uczniowie startujący w biegach dzieci i młodzieży zgłaszani są przez szkoły (nauczycieli
wychowania fizycznego) na listach startowych do 22.09.2022r. do godz. 15.00 w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Różana 2, w dniu 24.09.2022 r. w godz. 8.30-9.30 w biurze
zawodów; formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie internetowej ultimasport.pl;
e) osoby z niepełnosprawnością intelektualną zgłaszane są w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
ul. Różana 2 do 22.09.2022r. do godz. 15.00, w dniu 24.09.2022 r. w godz. 8.30-9.30 w biurze
zawodów; formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie internetowej ultimasport.pl;
f) bieg odbędzie się bez względu na pogodę;
g) za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
h) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich, oraz w trakcie trwania imprezy;
i) Rodzic – Opiekun prawny bierze odpowiedzialność za udział Dziecka w biegu;
j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie;
k) zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny;
l) Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione;
m) Organizator Biegu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie;
n) Organizator biegu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian trasy Biegu;
o) Każdego Rodzica – Opiekuna prawnego obowiązuje znajomość regulaminu.
2. Lubański półmaraton – rozpoczęcie godz. 12:15
3. BIEG na dystansie 10 km rozpoczęcie godz.12:30
4. Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km (Nordic Walking – zawody amatorskie) rozpoczęcie
godz. 12:45
II.

Trasa: drogi o nawierzchni asfaltowej i szutrowej
1. Bieg dzieci i młodzieży + osób z niepełnosprawnością intelektualną - bieg po drodze asfaltowej
(ul.Sybiraków) w kierunku Przylasku – w połowie trasy (wg kategorii) nawrót i powrót na linie
stratu/mety.
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2. Półmaraton - start z linii w „kociołku” w parku na Kamiennej Górze bieg chodnikiem szutrowym
a następnie drogą asfaltową (ul.Sybiraków) w kierunku Przylasku, w połowie dystansu nawrót
i powrót na linie startu/mety.
3. Bieg na 10 km - start z linii w „kociołku” w parku na Kamiennej Górze bieg chodnikiem
szutrowym a następnie drogą asfaltową (ul.Sybiraków) w kierunku Przylasku, po 5 km nawrót
i powrót na linie startu/mety.
4. Nordic Walking 5 km – trasa odpowiednio jak w pkt.2 i 3 (nawrót po 2,5 km).
Oznaczenie trasy: oznakowanie trasy poprzez barierki, pachołki, taśmy oraz linie poziome.
Punkt odżywczy z napojami:
lubański półmaraton – 5 km, 10 km, 15 km i meta,
lubańska dziesiątka - 5 km i meta,
Nordic Walking – meta.
Organizator zapewnia opiekę medyczną. Trasa nie posiada atestu PZLA.
III. Limit czasu (półmaraton, bieg na 10 km i NORDIC WALKING)
1. Limit czasu od startu na dystansie półmaratonu wynosi 3h.
2. Zawodników biegu na 10 km oraz marszu Nordic Walking obowiązuje limit czasu 1,5h.
2. Osobom, które przekroczyły limit czasu zostanie zabrany numer startowy i będą mogli według
własnego uznania kontynuować bieg, jednakże poza jezdnią i na własną odpowiedzialność.
3. Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą klasyfikowani.
IV. Uczestnictwo, weryfikacja i odbiór pakietów startowych (półmaraton, bieg na 10 km i NORDIC
WALKING)
1. Impreza ma charakter otwarty. W półmaratonie, w biegu na 10 km i marszu na 5 km mogą uczestniczyć
zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i uiszczą opłatę startową. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać
udział wyłącznie w biegu na 10 km i w marszu Nordic Walking, za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych na oświadczeniu (oświadczenie należy złożyć w biurze zawodów przy odbiorze
numeru startowego).
2. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem, zaświadczenie
lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku pisemne oświadczenie zawodnika
o udziale w biegu na własną odpowiedzialność, dowód uiszczenia opłaty startowej.
3. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 24.09.2022 r.
w godzinach 8.30 – 11.30
4. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych (w tym numerów startowych, upominków
oraz informacyjnych materiałów) odbywa się w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości.
Organizator nie wysyła pakietów pocztą ani kurierem.
5. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać kopię dowodu tożsamości
(ksero, skan, zdjęcie w telefonie) osobie, która odbierze pakiet za niego.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie formularza
zgłoszeniowego.
7. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego biegacza.
Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby zostanie
zdyskwalifikowany.
8. Zapisując się na bieg, zgłaszający tym samym oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje
się do jego przestrzegania.
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części
koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie,
zaginanie itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

V. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do udziału w półmaratonie, biegu na 10 km oraz Nordic Walkingu można dokonywać:
 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny on-line na stronie internetowej ultimasport.pl
do dnia 22.09.2022 r.
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 osobiście w dniu biegu tj. 24.09.2022 r. w Biurze Zawodów – od godziny 8.30
2. Osoby zgłoszone przez Internet muszą przed startem podpisać formularz zgłoszeniowy.
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.
4. Limit zawodników na trasie Lubańskiego Biegowiska w półmaratonie wynosi 100 osób, na dystansie
10 km wynosi 150 osób, na marszu Nordic Walking 50 osób, w biegu dla dzieci i młodzieży oraz osób
z niepełnosprawnością intelektualną – 150 osób (decyduje kolejność zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty
startowej).
5. Opłatę za pakiet startowy należy wpłacić na konto 74 2030 0045 1110 0000 0081 3670

VI. Opłata startowa
1. Organizator ustala opłaty startowe w poniżysz kwotach:
start w lubańskim półmaratonie:
a) 70 zł przy zapisach do 20 sierpnia 2022 r.
b) 80 zł przy zapisach w dniach od 21 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r.
c) 100 zł przy zapisach w dniach od 10 września do 24 września 2022 r.
start w lubańskiej dziesiątce i Nordic Walking:
a) 60 zł przy zapisach do 20 sierpnia 2022 r.
b) 70 zł przy zapisach w dniach od 21 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r.
c) 90 zł przy zapisach w dniach od 10 września do 24 września 2022 r.
2. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień
zgłoszenia się do biegu.
3. Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy, którzy mają 70 lat i więcej, (tj. osoby urodzone w roku 1952
i starsze).
4. Z opłaty startowej zwolnieni są uczniowie w biegach dzieci i młodzieży oraz osoby
z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Płatności należy dokonać na nr konta Organizatora. Wzór wypełnienia przelewu:
Odbiorca

Nr konta
Tytuł wpłaty

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Różana 2
59-800 Lubań
74 2030 0045 1110 0000 0081 3670
Opłata startowa – półmaraton – imię i nazwisko
lub
Opłata startowa 10 km – imię i nazwisko
lub
Opłata startowa 5 km Nordic Walking – imię i nazwisko

6. Faktury VAT wystawiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów
i usług. Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty. Opłaty
gotówkowe wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego. Organizator nie ma obowiązku wystawienia
faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po upływie ustawowych terminów.
7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu
bankowego z winy poczty lub banku.
8. W dniu zawodów, tj. 24.09.2022 r. opłatę startową będzie można uiścić płacąc gotówką w Biurze
Zawodów, w godzinach od 8:30 do 11.30. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu
na inne imprezy organizowane przez Organizatora.
9. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
10. W przypadku niezorganizowania imprezy w określonym terminie z przyczyn nie dających się
przewidzieć dokonując opłaty startowej zawodnik oświadcza iż, impreza sportowa za którą płaci, może
zostać przeniesiona na inny termin wskazany przez Organizatora. W takim przypadku swoją wpłatę
uczestnik przenosi dobrowolnie na nowy termin, który zostanie podany na stronie www.mosirluban.pl
bądź wystąpi o zwrot wniesionej opłaty. Jeżeli impreza nie będzie mogła odbyć się w bieżącym roku
kalendarzowym opłata startowa zostanie zwrócona na konto bankowe zawodnika.
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Opłata startowa jest opłatą przede wszystkim za uczestnictwo w biegu, a dodatkowo zawodnik
otrzymuje pakiet startowy. Opłata ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych
imprezy.
W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
 możliwość udziału w biegu,
 numer startowy z chipem do pomiaru czasu i agrafkami,
 pomiar czasu i wyniki,
 zabezpieczoną i oznakowaną trasę biegu,
 numer na worek do depozytu,
 posiłek regeneracyjny po biegu oraz bufet na trasie biegu,
 pamiątkowy medal wręczany na mecie biegu,
 pamiątkową koszulkę, pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem (do pobrania w
biurze zawodów po ukończeniu biegu lub dostępny do wydruku na stronie internetowej),
upominek,
 nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców,
 dostęp do owoców, wody, słodkiego poczęstunku.

VII. Klasyfikacja
Na obu dystansach - półmaraton i bieg na 10 km

1. OPEN kobiet – nagradzane będą pierwsze 3 kobiety na mecie
2. OPEN mężczyzn – nagradzanych będzie pierwszych 3 mężczyzn na mecie
3. Kategorie wiekowe (dla kobiet oraz mężczyzn oddzielnie):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

KM – roczniki 2005 i młodsze (wyłącznie na 10 km)
K18 – roczniki 2004 - 1993
K30 – roczniki 1992 – 1983
K40 – roczniki 1982 – 1973
K50 – roczniki 1972 – 1963
K60 – roczniki 1962 – 1953
K70 – roczniki 1952 i starsi

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

MM – roczniki 2005 i młodsze (wyłącznie na 10 km)
M18 – roczniki 2004 - 1993
M30 – roczniki 1992 - 1983
M40 – roczniki 1982 - 1973
M50 – roczniki 1972 - 1963
M60 – roczniki 1962 - 1953
M70 – roczniki 1952 i starsi

4. Najstarsza Zawodniczka półmaratonu oraz Najstarsza Zawodniczka biegu.
5. Najstarszy Zawodnik półmaratonu oraz Najstarszy Zawodnik biegu.
W marszu NORDIC WALKING
1. OPEN kobiet.
2. OPEN mężczyzn.



Do zakwalifikowania do odpowiedniej klasyfikacji wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia;
Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.
Nagrody te przechodzą na następnych w kolejności w kategorii wiekowej.

5

3.W biegach dzieci i młodzieży: klasyfikacja nastąpi w kategoriach chłopców i dziewcząt klasa I/II
SP, III/IV SP, V-VI SP, VII-VIII SP, SPP oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
6. Klasyfikacja drużynowa


Wynikiem drużyny w Klasyfikacji DRÓŻYNA będzie suma trzech najlepszych czasów członków
Drużyny. Drużyną (min. 3 osoby zgłoszone) może być formalna lub nieformalna grupa
reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, miasto, grupę przyjaciół, lokalne społeczności itp.
klasyfikacja ta przeprowadzona zostanie oddzielnie na dystansie półmaratonu, 10 km i w marszu
NORDIC WALKING;

VIII. Nagrody:
1. Zawodnicy z miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają trofea sportowe
oraz nagrody rzeczowe (OPEN M i OPEN K);
2. Zawodnicy z miejsc I – III w kategoriach wiekowych otrzymują trofea sportowe;
3. Drużyny z miejsc I – III w klasyfikacji drużynowej otrzymują trofea sportowe;
4. Najstarsza Zawodniczka i Najstarszy Zawodnik otrzymają trofea sportowe;
5. Zawodnicy biorący udział w biegach dzieci i młodzieży i biegach osób z niepełnosprawnością
intelektualną otrzymają za zajęcie miejsc I-III w danej kategorii trofea sportowe.
6. Medal pamiątkowy zostanie wręczony po biegu dla każdego zawodnika.
7. Nagrody za bieg dzieci i młodzieży wręczane są po zakończeniu biegu we wszystkich kategoriach.
8. Koronacja zwycięzców (bieg i Nordic Walking) o godz. 15.45 przy linii startu.
IX. Bezpieczeństwo uczestników biegu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.





9.

Biegi odbędą się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
Zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu i Policji.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów
startowych.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników.
DEPOZYT - Zawodnicy mogą zostawić rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy
z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia
przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie
worka przez inną osobę. Uwaga! Przedmioty wartościowe oraz dokumenty - zawodnicy
zostawiają w depozycie na własną odpowiedzialność.
SZATNIE - dla uczestników będą dostępne bezpłatnie w namiotach oznaczonych „szatnia”
Zawodnik wypełniając elektroniczny/papierowy formularz zgłoszeniowy oświadcza, iż:
startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując 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 (w tym
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko,
startując w biegu na własną odpowiedzialność;
podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych
niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa;
wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także
wyniki z danymi osobowymi mogły być nieodpłatnie, bezterminowo, nie wyłącznie,
nieograniczenie terytorialnie, wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także przez
Organizatora – na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych,
ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
Jednocześnie oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nie stanowi naruszenia jego dóbr
osobistych.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania
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imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do
przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
X. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
uczestnictwa w imprezie sportowej „Lubańskie Biegowisko 2022”.
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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), tzw. "RODO", Administrator danych informuje, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia
jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu (Organizator imprezy) reprezentowany przez
Dyrektora Ośrodka.
Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej (e-mail)
sekretariat@mosirluban.pl, telefonicznie pod numerem +48 75 646 06 06 lub pisemnie na adres
korespondencyjny ul. Różana 2, 59-800 Lubań.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan
Ryszard Skowron. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować
się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej
ido@miastoluban.pl bądź na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: inspektor
ochrony danych.
3. Dane które Pan(i) podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:
a) realizacji zgłoszenia do udziału w imprezie dostępnego w formie na stronie internetowej lub
zgłoszenia dokonanego osobiście w dniu imprezy
b) informacyjnym np. listy startowe, wyniki z imprezy, informacje prasowe etc.
c) dowodowym, archiwalnym,
d) wykonania rozliczeń finansowych, wystawienia faktury,
e) prowadzenia naszych własnych kampanii reklamowych i działań marketingowych,
f) w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej,
obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń).
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
b) § 6 ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadzonego w życie uchwałą nr
XXIV/153/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie Statutu Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r o sporcie,
c) art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 81
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
d) powyższy Regulamin biegu ulicznego „Lubańskie Biegowisko 2022”.
5. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji
imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, dostawcom usług fotograficznych i video,
partnerom i sponsorom imprez sportowych – w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej
wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
6. Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z prowadzoną kampanią reklamową i
działaniami marketingowymi na portalu społecznościowym Facebook – profil Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu (https://www.facebook.com/MOSiR.DLB).
7. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej
z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie
dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
8. Posiada Pani / Pan prawo:
a) dostępu (art. 15. RODO),
b) do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
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c) do sprostowania (art. 16 RODO),
d) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować
się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego
prawa i w jaki zakresie chce skorzystać.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można
kontaktować się w następujący sposób za pomocą korespondencji tradycyjnej (listownie)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
10. Przebywanie w miejscu imprezy jako uczestnik lub widz jest dobrowolne a tym samym
udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku.
11. Administrator danych informuję, że nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych
podanych przez osobę.

XI. Postanowienia końcowe
1. Ze względu na bezpieczeństwo w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na
rowerach, rolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu,
na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
3. Parking niestrzeżony w dniu zawodów znajduje się w okolicach lubańskiej Kamiennej Góry: ulica
Dąbrowskiego, parking przy korcie tenisowym przy ul. Sybiraków.
4. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy.
5. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności organizator zastrzega sobie prawo
odwołania biegów lub ich przerwania.
6. Zgłoszenie do udziału w biegu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w czasie do 10 minut od wywieszenia do
publicznej wiadomości komunikatu końcowego. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 10 minut
od złożenia.
9. Zapytania związane z pomiarem czasu należy kierować na adres info@ultimasport.pl
Informacje dotyczące biegu można uzyskać
 telefonicznie pod nr tel.: 75 646 06 06 lub 603 581 810 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Lubaniu);
 pod adresem sekretariat@mosirluban.pl, dyrektor@mosirluban.pl

Dyrektor MOSiR w Lubaniu
Beata Soczyńska
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…………………………………………., …………………………
/miejscowość/

/data/

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO O ZDOLNOŚCI
DZIECKA DO UDZIAŁU
W BIEGU DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS „LUBAŃSKIEGO BIEGOWISKA 2022”
Dane uczestnika: ….........................................................................................................(imię i
nazwisko)

Dane Rodzica lub Opiekuna Prawnego:
…………………………………..............……..............…………………………
(imię i nazwisko)

………………………………............................……………………………………………………
…………………………. (adres)
…………………………………............................………………………………………………………...(kod
pocztowy, miejscowość)
………………………………............................…………………………………………………………. (seria i nr
dowodu osobistego)

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział dziecka w
biegu dzieci i młodzieży podczas „Lubańskiego Biegowiska 2022” w dniu 24 września 2022 r.,
organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Jednocześnie oświadczam,
że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz za jego udział w tej imprezie
rekreacyjno-sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Biegu oraz jestem
świadoma/y jego postanowień i w pełni je akceptuję.
……………….......……………………………….
(podpis Rodzica/Opiekuna)
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