PIASTOWSKI FESTIWAL BIEGOWY
BIEGI MŁODZIEŻOWE
REGULAMIN
6 MAJA 2022 r.
I CELE:
1.

Propagowanie sportu i aktywności fizycznej.

2.

Integracja młodzieży na płaszczyźnie sportowej rywalizacji.

3.

Uatrakcyjnienie oferty sportowej dla uczniów szkół z Inowrocławia, powiatu i województwa
kujawsko-pomorskiego.

II ORGANIZATOR:
Miasto Inowrocław, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

III BIURO ZAWODÓW:
1.

W imieniu Organizatorów bieg realizuje i obowiązki Biura Zawodów pełni:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław, tel. 52 3555 350,
52 3555 355, fax. 52 3555 366, 531 995 335, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl, strona internetowa:
www.osir.inowroclaw.pl, www.biegpiastowski.pl.

2.

W dniu zawodów Biuro będzie czynne od godz. 7.00 do zakończenia Biegów Młodzieżowych na Stadionie
Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu, tel. 52 3539 170,
531 995 335, gdzie nastąpi odprawa i weryfikacja uczestników. Wydawanie numerów startowych
i przyjmowanie oświadczeń o zdolności do udziału w zawodach odbywać się będzie do czwartku 5 maja
2022 r. w Sekcji Marketingu i Organizacji Imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,
al. Niepodległości 4, pokój 226.

IV TERMIN I MIEJSCE:
6 maja 2022 r., godz. 9.00 – 11.00.
Trasa Biegów Młodzieżowych przebiegać będzie po bieżni stadionu i alejkami Parku Solankowego.
START/META – Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu.

V TRASA:
Poliuretan, kostka polbruk, żwir, trawa.
VI UCZESTNICTWO:
1.

Udział w biegu mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (możliwość udziału osób
zrzeszonych w klubach sportowych).

2.

Uczniowie muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

3.

Liczba uczestników zgłoszona do biegów z poszczególnej szkoły jest ograniczona do 100 osób.

4.

Warunkiem dopuszczenia ucznia do imprezy będzie przedstawienie podczas odbioru numeru startowego
zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu lub pisemnego oświadczenia
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału, a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia
podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie

www.osir.inowroclaw.pl.
5.

Podczas biegu każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przymocowany do koszulki sportowej
na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części
lub całości.

6.

Obowiązującym obuwiem jest obuwie sportowe.

7.

Pomiar czasu w systemie chip.

8.

Zawodnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciele ustawowi, przed rozpoczęciem biegu
zobowiązani są podpisać oświadczenie o braku infekcji i objawów chorobowych związanych z wirusem
SARS-CoV-2.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław, al. Niepodległości 4 tel. 52
3555 350, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl, bieg@biegpiastowski.pl oraz STS-2 spółka cywilna Tomasz
Kurkowski, Maciej Kwiatkowski, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń.

2.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iodo@amster.eu.

3.

Dane Pani/Pan/dziecka podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia Umowy jaką zawarliśmy z Panią/Panem, na uczestnictwo dziecka w imprezie sportowej
„Piastowski Festiwal Biegowy – Biegi Młodzieżowe”( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe,
- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (t.j. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługi procesu
reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4.

Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy organizacji imprez m.in.
dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez
sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie
w zakresie i w celu podanym w pkt 3., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

5.

Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6.

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).

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub
ograniczenia

przetwarzania,

prawo

do

wniesienia

sprzeciwu

prawo

do

przenoszenia

danych

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9.

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych oraz dziecka jest warunkiem zawarcia umowy –

uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia przez dziecko w imprezie sportowej.
10. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów
zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych
osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem Pani/Pana
oraz dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4,
tel. +48 523555350, e-mail: sekretariat@osir.inowroclaw.pl oraz spółka STS S.A, ul. Porcelanowa 8, 40-246
Katowice.
11. Przebywając na terenie lub biorąc udział w imprezie sportowej organizowanej lub współorganizowanej przez
OSiR Inowrocław, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie
ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń. Organizator jest uprawniony
do wykorzystania wizerunku, przy czym wizerunek będzie wykorzystywany w materiałach promujących
turnieje

i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie

przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku.
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy lub
imprez Organizatora lub Partnera w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy
może zostać\ utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
Warunkiem uczestnictwa jest udzielenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku przez
administratora danych, oświadczenie, że dane są zgodne z prawdą oraz podawane dobrowolnie. Uczestnicy
poinformują, że zapoznali się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Zawodnicy przed
rozpoczęciem biegu zobowiązani są podpisać oświadczenie o braku infekcji i objawów chorobowych związanych
z wirusem SARS-CoV-2.

VII ZGŁOSZENIA:
1.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Biegach Młodzieżowych, należy wypełnić elektroniczny formularz
znajdujący się na stronie internetowej www.osir.inowroclaw.pl, www.biegpiastowski.pl lub http://ststiming.pl/.

2.

28 kwietnia 2022 r. rejestracja zostanie zamknięta. Po tym terminie nie będzie już możliwości zgłoszenia
się do udziału w Biegach Młodzieżowych.

VIII WERYFIKACJA – UWAGA!
1.

Wydawanie numerów startowych oraz przyjmowanie podpisanych oświadczeń o zdolności do udziału
w zawodach odbywać się będzie w poniedziałek 2 maja 2022 r. od godz. 12.00 do godz. 15.00 oraz w
środę 4 maja 2022 r. i czwartek 5 maja 2022 r. od godz. 7.00 do godz. 15.00 w Sekcji Marketingu
i Organizacji Imprez OSiR, al. Niepodległości 4, pokój 226.

2.

Na godzinę przed startem 06 maja 2022 r. na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków,
ul. Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu, opiekunowie zobowiązani są do potwierdzenia udziału
zawodników oraz o poinformowaniu o ewentualnych rezygnacjach.

IX. KLASYFIKACJA:
1.

Biegi odbędą się w następujących kategoriach i dystansach:
dziewczęta

chłopcy

Szkoły podstawowe, klasy I-III

600 m godz. 9.00

800 m godz. 9.15

Szkoły podstawowe, klasy IV-VI

800 m godz. 9.30

1200 m godz. 9.45

Szkoły podstawowe, klasy VII - VIII

1000 m godz. 10.00

1500 m godz. 10.15

Szkoły ponadpodstawowe

1000 m godz. 10.30

1500 m godz. 10.45

2.

Do klasyfikacji drużynowej o miano najlepszej szkoły w swojej kategorii uwzględniane będą wszystkie wyniki
dziewcząt i chłopców od miejsca I do ostatniego. W przypadku zajęcia I miejsca uczestnik otrzymuje tyle
punktów, ilu uczestników startowało w jego biegu, a następnie każdy kolejny otrzymuje o 1 punkt mniej.

3.

Szkoła, która zdobędzie największą liczbę punktów zajmuje I miejsce w swojej kategorii, pozostałe
odpowiednio II i III miejsce.

4.

Przy równej ilości punktów zdobytych przez dwie lub więcej szkół, o kolejności decyduje wyższe miejsce
uzyskane przez najlepszych uczestników.

X NAGRODY:
1.

Dla uczniów, którzy zajmą miejsca od I do III w swojej kategorii przewidziano medale oraz nagrody
rzeczowe, od IV do VIII drobne upominki, wszyscy uczestnicy otrzymają koszulki oraz dyplomy.

2.

Ceremonia dekoracji odbywać się będzie po zakończeniu biegów we wszystkich kategoriach.

3.

Szkoły, które zajmą miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach (bez podziału na dziewczęta
i chłopców) otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

4.

Przedstawiciele nagrodzonych szkół są zobowiązani do osobistego odbioru nagród w klasyfikacji generalnej
w dniu imprezy w trakcie trwania ceremonii nagradzania.

XI UWAGI ORGANIZATORÓW:
1.

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

2.

Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Piastowskiego Festiwalu Biegowego
w przypadku:

1) zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia.
2) wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących
w organizacji Piastowskiego Festiwalu Biegowego.
3) wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów zawodników),
które powodowałyby, że przeprowadzenie Piastowskiego Festiwalu Biegowego byłoby niemożliwe
lub znacząco utrudnione.
3.

Każdy uczestnik otrzyma napoje, posiłek regeneracyjny, dyplom i koszulkę.

4.

Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy,
plakat, informacje prasowe itp.).

5.

Informacje o imprezie umieszczone będą na stronie internetowej OSiR oraz na profilu społecznościowym
Facebook, a także w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.

6.

Nad prawidłowym przebiegiem biegów czuwać będą sędziowie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
i Organizatorzy biegu.

7.

Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

8.

Bezpieczeństwo w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne.

9.

Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu,
uwag Organizatora i decyzji Sędziów.

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy i mienie pozostawione na terenie obiektu, sugeruje się,
aby wychowawca wyznaczył osobę odpowiedzialną za pilnowanie rzeczy i mienia uczestników.
11. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia od NNW uczestnikom zawodów, za ubezpieczenie
odpowiadają macierzyste szkoły.
12. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia zawodów.
13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
Aktualizacja: 15 kwietnia 2022 r.

