REGULAMIN
I NOCNY
MARATON WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH
ZALEWÓW WODNYCH
Projekt współfinansowany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

I. ORGANIZATORZY GŁÓWNI
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

II . WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY WYDARZENIA

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku

II. TERMIN, MIEJSCE I TRASA
31.08.2018r.

14.09.2018r.

28.09.2018r.

Mostki (gmina Suchedniów)

Wąchock

Wików (gmina Bodzentyn)

Start i meta zlokalizowana będzie
przy zbiorniku wodnym w Mostkach

Start i meta zlokalizowana będzie przy
zbiorniku wodnym w Wąchocku

Start i meta zlokalizowana będzie przy
zbiorniku wodnym w Wilkowie

BIURO ZAWODÓW
Wiejski Dom Kultury w Mostkach

30.08.2018r. (czwartek) w godz.
15.00 – 21.00
przy zbiorniku wodnym w
Mostkach 31.08.2018r. (piątek) w
godz. 18.00 -21.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Wąchocku

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i
Turystyki w Bodzentynie

13.09.2018r. (czwartek) w godz. 15.00
– 21.00

27.09.2018r. (czwartek) w godz. 15.00 –
21.00

przy zbiorniku wodnym w Wąchocku
28.09.2018r. (piątek) w godz. 18.00 21.00

przy zbiorniku wodnym w Wilkowie
28.09.2018r. (piątek) w godz. 18.00 -21.00
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TRASA
Szutrowa, w części leśna

Promenada utwardzona kostką
brukową

Większa część trasy to promenada
utwardzona kostką brukową oraz część
trasy szutrowej.

IV. DYSTANS
BIEG
ok. 13,5 km

ok. 14,4 km

ok. 14,7 km

5 okrążeń po 2,7 km

6 okrążeń po 2,4 km

7 okrążeń po 2,1 km

MARSZ Z KIJAMI
ok. 8,1 km

ok. 9,6 km

ok. 10,5 km

3 okrążenia

4 okrążenia

5 okrążeń

1. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 2 godzin, tj. do godziny 22:00.
2. Punkt odświeżania będzie znajdował się na trasie biegu.
3. Punkt medyczny będzie znajdować się na trasie biegu.
4. Trasa biegu będzie oznakowana.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Organizator ustanawia limit startujących (z wyłączeniem osób zaproszonych przez Organizatora):
a.
b.

150 zawodników – bieg
50 zawodników – marsz z kijami

Lista startowa zostanie zamknięta w momencie dokonania wpłaty i nadania numeru startowego 150 (bieg) oraz dokonania
wpłaty i nadania numeru startowego 50 (marsz z kijami). Zawodnik otrzymuje jednorazowo numer startowy ważny we
wszystkich trzech biegach i marszach.
Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.
2. Warunkiem startu w biegu/marszu z kijami jest
a.

zgłoszenie się zawodnika i uiszczenie opłaty startowej do momentu wyczerpania limitu startujących w danym biegu

b.

podpisanie OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA w Biurze Zawodów (załącznik 1 do REGULAMINU)

3. W biegu/marszu z kijami startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu biegu ukończą 16 rok życia. Osoby, które nie
ukończyły 16 roku życia nie zostaną dopuszczone do startu w żadnym przypadku.
4. W I NOCNYM MARATONIE WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie
dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Chip jest wbudowany w numer startowy. Właściwe zamontowanie
numeru startowego jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych biegu.
5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu/marszu z kijami w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
6. W czasie trwania biegu/marszu z kijami uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.
a.
przed startem należy ustawić się w strefie odpowiedniej dla danego dystansu (biegacze bliżej linii startowej, osoby
maszerujące z kijami tuż za nimi)
7. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, zawodnicy zobowiązani są do przerwania biegu/marszu z
kijami i umożliwienia przejazdu.
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8. Zabrania się:
a.
b.

startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających
używania na trasie biegu/marszu z kijami jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora

9. Organizator nie zapewnia zawodnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest ubezpieczenie
się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa w I NOCNYM MARATONIE WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH
a.
b.

na stronie internetowej www.mtbcross.pl od dnia 05.07.2018 roku do momentu wyczerpania limitu startujących
w Biurze Zawodów w dniu biegu – wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących i okazania dowodu wpłaty
opłaty startowej za bieg/marsz z kijami

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej.
3. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będzie odbywać się w Biurze
Zawodów.
4. Po odbiór pakietu startowego każdy zawodnik zobowiązany jest zgłosić się osobiście, za wyjątkiem osób które nie ukończyły
18 roku życia. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
5. Organizator nie dopuszcza sytuacji odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby.
6. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń
mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozawala na udział w tym biegu.
7. W imieniu zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia oświadczenie podpisują rodzice/opiekunowie prawni dołączając
pisemną zgodę na start zawodnika (załącznik 2 do REGULAMINU).
8. Opłata startowa:

1 BIEG

1 MARSZ Z KIJAMI

PAKIET 3 BIEGÓW

PAKIET 3 MARSZÓW

40 zł

30 zł

100 zł

70 zł

Mostki: do 31.07.2018r.
Wąchock : do 14.08.2018r.

Tylko do 31 lipca 2018r.

Wilków: do 28.08.2018r.
50 zł

40 zł

120 zł

90 zł

Mostki: do 21.08.2018r.
Wąchock : do 04.09.2018r.
Wilków: do 18.09.2018r.
60 zł

Tylko do 21 sierpnia 2018r.
50 zł

Mostki: do 21.08.2018r.
Wąchock : do 14.09.2018r.
Wilków: do 28.09.2018r.

10. Z opłaty startowej zwolnieni są:
a.

osoby imiennie zaproszone przez Organizatora biegu

11. Opłatę startową należy wpłacać:
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a.

przelewem do momentu wyczerpania limitu startujących

Uwaga:
W przypadku przelewu bankowego numer startowy nadawany jest w czasie do 5 dni roboczych.
O nadaniu numeru startowego decyduje kolejność wpłat.

12. Opłata startowa:
a.

raz wniesiona opłata startowa, jak i nadpłacone kwoty, nie podlegają zwrotowi w żadnym przypadku, chyba że
przyczyną będą działania za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

b.

wysokość opłaty startowej jest zależna od terminu wpłaty (zaksięgowania opłaty na koncie Organizatora) nie od
terminu rejestracji elektronicznej do biegu.
w przypadku wniesienia opłaty w niewystarczającej wysokości (np. nie odpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce
wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z
bieżącym terminem. W przypadku wyczerpania limitu nie ma możliwości dokonania dopłaty po zamknięciu zapisów a
wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
opłata nie zostanie uznana, gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście
startowej. Przed dokonaniem opłaty zawodnik jest zobowiązany sprawdzić czy znajduje się na liście startowej.
opłata wpłacona po wyczerpaniu limitu zgłoszeń nie zostanie uznana. Opłata zostanie zwrócona na konto z którego
została wpłacona.
opłata nie może zostać przepisana na kolejną edycję lub inną imprezę.
opłata nie może zostać przepisana na innego zawodnika
za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

c.

d.
e.
f.
g.
h.

13. Konto bankowe:

Odbiorca: Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT
Idea Bank 32 1950 0001 2006 0052 1791 0002
Tytuł przelewu:
BIEG - „Opłata startowa BIEG ……….. (w miejsce kropek wpisać miejscowość oraz imię i nazwisko zawodnika)
MARSZ - „Opłata startowa MARSZ ……….. (w miejsce kropek wpisać miejscowość oraz imię i nazwisko zawodnika)
W przypadku zakupu pakietów tytuł przelewu:
BIEG - „Opłata startowa PAKIET BIEG ……….. (w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika)
MARSZ - „Opłata startowa PAKIET MARSZ ……….. (w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika)

VII. KLASYFIKACJA
1. W I NOCNYM MARATONIE WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH będzie następująca klasyfikacja:
BIEG

I. KLASYFIKACJA W MIEJSCOWOŚCIACH: Mostki, Wąchock,
Bodzentyn;
a.
b.

generalna kobiet i mężczyzn
w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
K 16-34 M 16-34
K 35-50 M 35-50

MARSZ Z KIJAMI

I. KLASYFIKACJA W MIEJSCOWOŚCIACH: Mostki, Wąchock,
Bodzentyn;
a.
b.

generalna kobiet i mężczyzn
mieszkańcy miasta i gminy

II. KLASYFIKACJA GENERALNA W RAMACH I MARATONU
WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH
(ukończenie dystansu marszu w trzech miejscowościach)
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K 50+ M 50+
c.

a.

generalna kobiet i mężczyzn

mieszkańcy miasta i gminy

II. KLASYFIKACJA GENERALNA W RAMACH I MARATONU
WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH
(ukończenie dystansu biegu w trzech miejscowościach)
a.

generalna kobiet i mężczyzn

VIII. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg/ marsz z kijami w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Organizator przewiduje puchary za miejsca I-III w poszczególnych klasyfikacjach
3. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie biorą udziału w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.
4. Nagrody rzeczowe oraz puchary, nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać, po wcześniejszym kontakcie, w siedzibie
Organizatora, w terminie do 30 dni od daty imprezy. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.
5. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody- niespodzianki dla laureatów biegu/marszu z kijami.

IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Depozyt
a.
b.
c.
d.

depozyt na starcie zlokalizowany będzie przy Biurze Zawodów
wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego
przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz
pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.

2. Pakiet startowy:
a.

każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzą:
- numer startowy + agrafki
- worek do depozytu + naklejka
- materiały informacyjne i promocyjne
- koszulka techniczna biegowa z logotypem Partnerów imprezy

b.
c.

pakiety startowe odebrać można wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach.
Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy (nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz
Organizatora)

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników I NOCNEGO BIEGU WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW
WODNYCH będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), w celu:
przeprowadzenia I NOCNEGO MARATONU WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH, to jest :


rejestracji uczestnika oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,
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wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie,
to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji
i innych mediach,
 prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, bez
ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
 prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, , na
stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego
oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu)
 przyznania i wydania nagród,
 informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
 statystycznym Organizatora.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.
3. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
4. Podanie danych osobowych przez uczestnika I NOCNEGO MARATONU WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH jest
dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani przekazywane do państw trzecich, to
jest nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XI. IMPREZA TOWARZYSZĄCA
NOCNY BIEG DZIECI – bieg dzieci i młodzieży na dystansie ok. 1 km wokół zbiorników wodnych

1. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
a.
b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.

i.
j.
k.

do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2002 roku i młodsi
warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia
Rodzica/Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica/opiekuna prawnego,
wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność (załącznik 2 do
REGULAMINU)
zgłoszenia należy dokonać w Biurze Zawodów
dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został
wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926,
ze zm.
- uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania
- dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do potrzeb administracyjnych, analitycznych, informacyjnych oraz
promocyjnych
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych
materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także
możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby
komercyjne z prawem do ich modyfikowania
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na
wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe
na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów
związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie
zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym
samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji.
zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników
uczestnicy mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna
udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.

6

2. Klasyfikacje i nagrody
a.
b.

nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach biegu
wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają medal.

3. Uwagi końcowe
a.
b.
c.
d.
e.

rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do
wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.prolandsport.pl i
www.kultura.bodzentyn.pl,

w sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz
ogólnych zasad bezpieczeństwa.
2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora przypięte z przodu do koszulki
startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Na trasie biegu
znajdować się mogą wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek poinformować uczestników
biegu, najpóźniej przed startem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i trasy biegu.
5. Wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
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Załącznik 1

OŚWIADCZENIE I DANE UCZESTNIKA
I NOCNEGO MARATONU WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH
Imię :
Adres zamieszkania:

Nazwisko:

Data urodzenia:
Telefon kontaktowy:

Pesel:
E-mail:



Ja, niżej podpisany(a) Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w imprezie
sportowej organizowanej przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, która odbędzie
się dnia …………………………2018 roku w ………………….. pod nazwą I NOCNY MARATON WOKÓŁ
ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu imprezy
sportowej i akceptuję postanowienia w nim zawarte.

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu
przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn, w
wybranych poniżej celach:
 zarejestrowania mnie jako uczestnika zawodów
 TAK
 NIE
 wykorzystania w ramach publikacji dot. wydarzenia sportowego
oraz cyfrowych mediów społecznościowych:
- fotografie (wizerunek) wykonane w ramach zawodów
 TAK
 NIE
- informacje o wyniku sportowym
 TAK
 NIE
Data i podpis uczestnika

............................................................................................................................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) – przepisy nazywane RODO − informujemy, że:
administratorem danych osobowych ujętych w niniejszym formularzu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie z siedzibą przy ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn, kontakt email: kultura@bodz.pl
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich
danych osobowych pod adresem email: kultura@bodz.pl
3. dane
osobowe
przetwarzane
będą
w
celu
realizacji
zadań
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.)
4. dane osobowe przechowywane będą przez czas pobierania nauki oraz na czas wymagany
przepisami ustawy o systemie oświaty oraz o archiwach
5. każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
6. każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
7. w związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
9. Wasze dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa
10. w oparciu o posiadane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń)
11. podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe jednak ich niepodanie może uniemożliwić nam wykonanie niezbędnych
formalności koniecznych przy organizacji zawodów.
1.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw.
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Data i podpis uczestnika

……………………………………………………….................................................................................

Załącznik 2

ZGODA RODZIA/OPIEKUNA PRAWNEGO* NA UDZIAŁ DZIECKA
W I NOCNYM MARATONIE WOKÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH
1. DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*:
Imię:
Miejsce
zamieszkania:

Nazwisko:
Nr tel. :
2. DANE DZIECKA:

Imię :
Miejsce
zamieszkania:

Nazwisko:
Data urodzenia:
3. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*

Ja, niżej podpisany(a) Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie
sportowej organizowanej przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, która odbędzie się
dnia …………………………2018 roku w ………………….. pod nazwą I NOCNY MARATON WOKÓŁ
ŚWIĘTOKRZYSKICH ZALEWÓW WODNYCH oraz że startuję w nich dobrowolnie i na moją odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu imprezy sportowej i akceptuję
postanowienia w nim zawarte.
Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zamieszczonych w niniejszym
formularzu przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, 26-010
Bodzentyn, w wybranych poniżej celach:
 zarejestrowania dziecka jako uczestnika zawodów
 TAK
 NIE
 wykorzystania w ramach publikacji dot. wydarzenia sportowego
oraz cyfrowych mediów społecznościowych:
- fotografie (wizerunek) wykonane w ramach zawodów
 TAK
 NIE
- informacje o wyniku sportowym
 TAK
 NIE
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

............................................................................................................................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) – przepisy nazywane RODO − informujemy, że:
12. administratorem danych osobowych ujętych w niniejszym formularzu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki
w Bodzentynie z siedzibą przy ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn, kontakt email: kultura@bodz.pl
13. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich
danych osobowych pod adresem email: kultura@bodz.pl
14. dane
osobowe
przetwarzane
będą
w
celu
realizacji
zadań
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.)
15. dane osobowe przechowywane będą przez czas pobierania nauki oraz na czas wymagany
przepisami ustawy o systemie oświaty oraz o archiwach
16. każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
17. każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
18. w związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
19. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
20. Wasze dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa
21. w oparciu o posiadane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń)
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22. podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe jednak ich niepodanie może uniemożliwić nam wykonanie niezbędnych
formalności koniecznych przy organizacji zawodów.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw.
……………………………………………………….................................................................................

*Właściwe podkreślić

Data i podpis rodzica/ prawnego opiekuna
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