3 NIEBIESKI PIKNIK
REGULAMIN
„NIEBIESKI BIEG”
Zduńska Wola, 21 lipca 2019 r.
CEL ZAWODÓW :
1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych,
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
ORGANIZATOR
1. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
TERMIN, MIEJSCE I TRASA
1. Zawody odbędą się w dniu 21 lipca 2019r. - start biegu o godz. 15:00 .
Biuro zawodów, start i meta znajdują się w tym samym miejscu na terenie Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu , ul. Dolna 41.
Kategorie i dystanse:
• A (chłopcy/dziewczęta) – 7-9 lat – ok 500 m
• B (chłopcy/dziewczęta) – 10-12 lat – ok 1000 m
3. Dekoracje zwycięzców w poszczególnych kategoriach odbędą się o godzinie 16:00
4. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
POMIAR CZASU
1. W biegu nie będzie przeprowadzony elektroniczny pomiar czasu. Zwycięzcy będą wyłonieni według
kolejności przekroczenia linii mety.
UCZESTNICTWO
1. Każdy zawodnik w wieku 7-12 lat musi być zarejestrowany poprzez wysłanie swojego zgłoszenia w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019 roku, w którym należy podać imię i nazwisko
dziecka wraz z datą urodzenia na adres: kamilasowinska@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl, lub
piecza@pcprzdunskawola.pl. Rodzice zobowiązani są do podpisania zgody na uczestnictwo w biegu
oraz na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka w dniu zawodów, przed rozpoczęciem
biegu, w namiocie organizatora.
2. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymają opaski z numerami startowymi.
3. W momencie weryfikacji uczestnika obecność rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
4. Rejestracja dodatkowa - do 21 lipca 2019 roku, godz. 14:00, tylko w przypadku wolnych miejsc
startowych w dniu zawodów. Rejestracja dodatkowa możliwa będzie w namiocie organizatora.
ZGŁOSZENIA
1. Udział w biegu jest darmowy.
2. Obowiązuje łączny limit uczestników: 60.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia tego limitu.
4. Organizator przewiduje możliwości zgłoszenia do udziału w zawodach po wyznaczonym terminie w
przypadku wolnych miejsc startowych.

KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Wysłanie
zgłoszenia (lub zgłoszenie w dniu zawodów) oznacza, że rodzic lub opiekun prawny rozważył i ocenił
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także
szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 21 lipca 2019 r. od godz. 13.00 – 14.30 (niebieski namiot).
Odbędzie się tam weryfikacja uczestników i wydawanie opasek z numerami startowymi.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia na nadgarstku numeru startowego podczas biegu.
4. Rodzice/opiekunowie prawni, a także uczestnicy wyrażają zgodę na robienie im zdjęć i nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielają
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji.
5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem
startowym.
7. Każdy uczestnik posiada własny sprzęt sportowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego oraz za rzeczy zagubione.
8. Uczestnicy nie mogą zmieniać trasy biegu wyznaczonej przez Organizatora oraz zanieczyszczać
terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
9. Udział w biegu oznacza akceptację Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w
Regulaminie i jego interpretacji.
10.Szczegółowych informacji dotyczących biegu udziela: asystent ds. profilaktyki społecznej Wydziału
Prewencji, Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli : st.sierż. Kamila Sowińska - tel.723-642-841
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCHOSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola
tel/fax: 43 824 99 90
e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
oraz
Komendant Powiatowy Policji w Zduńskiej Woli
ul. Spacerowa 27, 98-220 Zduńska Wola

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Zduńskiej Woli:
Michał Kaczmarek
ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola
tel/fax: 43 824 99 90
e-mail: administracja@pcprzdunskawola.pl
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli:
Łukasz Szczerbakowicz, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
4. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Niebieskiego Biegu,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa
6. Dane osobowe nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych.
7. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania,
aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości uczestnictwa w Niebieskim Biegu.

