
 

REGULAMIN BIEGU LATO 2021 

1. Organizatorzy: 

● Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Saturn”, 
● Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
● Współorganizatorem jest Urząd Miasta Czeladź. 

Bieg odbędzie się pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Czeladź - Zbigniewa Szaleńca. 

2. Cele: 

● Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
● Promocja zdrowego trybu życia, 
● Tworzenie wzorców oraz kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego 

spędzania czasu wolnego, 
● Popularyzacja biegu  przełajowego  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych regionu śląskiego 

i Zagłębia. 
● Uczczenie pamięci biegaczy – J. Czajęckiego, K. Wojtkowiaka, J. Wartaka, L. Szwajcera,  

M. Domagały, R. Miętkiewicza W.  Mrozińskiego, A. Bartkowskiego, J. Ziółkowskiego, 
T. Kozłowskiego. 

3.  Termin i miejsce:  

● Zawody odbędą się dnia 21 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00. 
● Biuro zawodów - ul. Szyb Jana (w pobliżu Galerii Elektrownii) 

4. Dystanse: 

● 10 km - bieg główny 
● 5 km - bieg i nordic walking 
● Biegi dla dzieci i młodzieży –  przedszkolaki – 100m, klasy I - III - 400 m,  

  klasy IV - VI - 600 m, klasy VII - VIII - 800 m. 

5. Trasa: 

● Trasa zawodów wiedzie przez tereny lasku siemianowickiego oraz hałdy. Trasa nie 
posiada atestu PZLA.  

● Trasa będzie oznaczona strzałkami, taśmami ostrzegawczymi oraz poprzez wolontariuszy. 



6.   Klasyfikacje: 

Podczas biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje: 

W biegach dla dzieci i młodzieży: 
 
Dziewczęta: 

Przedszkolaki 
Klasy I - III 
Klasy IV - VI 
Klasy VII - VIII 

Chłopcy: 

Przedszkolaki 
Klasy I - III 
Klasy IV - VI 
Klasy VII - VIII 

W biegu na 5 km: 

Kobiety: 

OPEN 

16 - 29 lat 
30 - 49 lat 
50 - 64 lat 
65+ 

Mężczyźni: 

OPEN 

16 - 29 lat 
30 - 49 lat 
50 - 64 lat 
65+ 

W marszu nordic walking na 5 km: 

Kobiety: 

OPEN 

16 - 29 lat 
30 - 49 lat 
50 - 64 lat 
65+ 

Mężczyźni: 

Mężczyźni: 
 
OPEN 

16 - 29 lat 
30 - 49 lat 
50 - 64 lat 
65+ 

W biegu głównym na 10 km: 

Kobiety: 

OPEN 

16 - 19 lat 
20 - 29 lat 
30 - 39 lat 
40 - 49 lat 
50 - 59 lat 
60 - 69 lat 
70 + 

Mężczyźni: 

OPEN 

16 - 19 lat 
20 - 29 lat 
30 - 39 lat 
40 - 49 lat 
50 - 59 lat 



60 - 69 lat 
70 + 

 
Zawodnicy  nagrodzeni w  kategorii open  (1-3) , nie będą klasyfikowani w kategoriach 

wiekowych. 

7.  Nagrody: 

1. Każdy uczestnik biegu 5 i 10 km oraz Nordic Walking otrzyma pamiątkowy medal.  
2. Zwycięzcy OPEN otrzymają puchary, dyplomy oraz upominek.  
3. Zawodnicy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają statuetki i dyplomy. 
4. Przedszkolaki I – III m, medale, dyplomy oraz upominki. 

Wśród  wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane nagrody. 

8.  Warunki uczestnictwa:  

1. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik, który: 

● Wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, 
● Wypełni zgodę na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej,  
● dokona opłaty startowej, 
● podpisze oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność w 

biurze zawodów, 
● zawodnicy będą weryfikowani w biurze zawodów za okazaniem dowodu osobistego lub 

innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

2. W zawodach może wziąć udział niepełnoletni uczestnik, pod warunkiem podpisania 
oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego, który rejestrując osobę niepełnoletnią 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność w biegu tej osoby. 

3. Limit zawodników w BIEGU LATO 2021 wynosi 300 osób. 

4. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

5. Wszyscy uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. 

6. Podczas zawodów zapewniona opieka medyczna. 

7. Zapisy są przyjmowane do dnia 18 sierpnia 2021 r. lub do momentu osiągnięcia limitu 
uczestników. Do tego dnia należy również uiścić opłatę startową.  

8. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wniesienia 
opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę i godzinę uznania 
rachunku bankowego Organizatora. Organizator ustala ostateczny termin wniesienia 
opłaty startowej na dzień 18 sierpnia 2021 r. lub do momentu osiągnięcia limitu 
uczestników.  

9. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu. 

9. Opłata startowa: 

● Dzieci i młodzież do 16 roku życia bezpłatnie, 
● Pozostali uczestnicy 30 zł. 



10. Limit czasu: 

● Uczestników biegów na 5 i 10 km. oraz NW obowiązuje limit czasu 1 h 45 min. 
● Uczestnicy, którzy nie dobiegną lub nie dojdą do mety w ciągu 1 h 45 min. od strzału 

startera zobowiązani są do przerwania biegu lub marszu i zejścia z trasy. 

11. Punkty odżywcze: 

● Punkty zlokalizowane będą na ok. 5 km trasy i na mecie. 
● Punkty odżywcze będą zaopatrzone  w wodę. 
● W przypadku wystąpienia wysokiej temperatury powietrza Organizator przewiduje 

rozmieszczenie dodatkowych punktów z wodą. 

12. Pakiet startowy: 

W ramach pakietu startowego zawodnik otrzymuje: 

● zwrotny numer startowy, agrafki, 
● pamiątkowy medal za ukończenie zawodów, 
● wodę mineralną, 
● w zależności od sponsorów, gadżety sponsorskie. 

13. Postanowienia końcowe:  

● Sprawy sporne i regulaminu rozwiązuje kierownik zawodów: 606 195 097. 
● Dane osobowe RODO uczestników biegów mają służyć tylko i wyłącznie w ramach 

prowadzonej klasyfikacji, publikacji wizerunku i do ogłoszenia wyników w mediach 
podczas Biegu LATO 2021. 

● Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian postanowień Regulaminu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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 prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Czeladzi informuje, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, 41-250 Czeladź, 

ul. Sportowa 2, zwanym dalej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi; tel. 32 265 42 32, e-mail: 
sekretariat.mosir@interia.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):       
e-mail: iodo@marwikpoland.pl. 

3. Dane osobowe (w tym wizerunek)  przetwarzane będą w celu promocji placówki: Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Czeladzi i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2021 poz. 1062) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku; 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do wyżej wymieniony-
ch serwisów, portali i katalogów zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy 
czym wskazać należy iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z 
umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promo-
cji,   lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 



9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich udostępnienie uniemożliwi udział w 
Zawodach; 

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje dany-
ch osobowych; 

12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 
którym dane osobowe zostaną zebrane.
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