REGULAMIN BIEGU ODBLASKOWEGO

CELE:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności
ruchowej

w

ramach

Europejskiego

Tygodnia

Zrównoważonego

Transportu.

Propagowanie zdrowego stylu życia. Uświadamianie mieszkańcom konieczności
posiadania elementów odblaskowych.
ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Komenda Miejska Policji w Opolu, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Opola, Ochotnicza Straż Pożarna sekcja Ratownictwa Wodnego
TERMIN:
20.09.2018 godz.20:00
MIEJSCE:
Park Nadodrzański, Bulwar Karola Musioła
Start i meta – przy Lodowisku Toropol
Sekretariat zawodów mieścić się będzie w Galerii Lodowiska Toropol
UCZESTNICTWO:
Uczestnikami

Biegu

Odblaskowego

w

ramach

Europejskiego

Tygodnia

Zrównoważonego Transportu mogą być:
- dorośli (zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o
zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia
udziału na własną odpowiedzialność).
- dzieci i młodzież, którzy zostali zgłoszeni przez opiekunów i posiadają aktualne
badania lekarskie lub pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach,
podpisane przez rodzica bądź ustawowego opiekuna.
ZGŁOSZENIA
- Od poniedziałku (16.09) do czwartku (19.09) w

siedzibie MOSiR przy ul.

Barlickiego 13 w Opolu, w pokoju 111 w godzinach 8:00 – 15:00
- w dniu zawodów od godz. 17:00 do 19:45 w biurze zawodów, które
będzie znajdować się w bocznej galerii Lodowiska „Toropol”
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Bieg jest BEZPŁATNY
- 300 pierwszych osób na mecie zostanie nagrodzonych medalem i odblaskiem
- Opiekę medyczną zapewnia organizator
- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- Organizator zapewnia szatnie na terenie lodowiska
- Za zagubione rzeczy organizator nie odpowiada
- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich ponoszą
opiekunowie
- W przypadku skrócenia trasy przez zawodnika, zostanie on zdyskwalifikowany
- Bieg ma charakter rekreacyjny i nie będzie prowadzony pomiar czasu
- Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW BIEGU ODBLASKOWEGO
Administratorem

Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Opolu z siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane
kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl lub pod adresem
iod@mosir.opole.pl.
Dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska, miejscowości oraz roku urodzenia
przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia i organizacji zawodów Biegu
Odblaskowego, co stanowi zadanie realizowane przez administratora w interesie
publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO). Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą
w celu promocji naszej działalności prowadzonej w ramach zadań realizowanych
w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO).
Państwa dane w zakresie wyników i wizerunku mogą być podawane do publicznej
wiadomości podczas wydarzenia oraz publikowane na stronach internetowych
i w mediach MOSiR oraz jego partnerów. Państwa dane mogą być także
publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje o działalności
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
Państwa dane w zakresie wyników i wizerunku mogą być
publikowane

na

portalach

społecznościowych,

czyli

także

przetwarzane poza Unią Europejską. Wybrane przez nas portale

korzystają z mechanizmu Tarczy Prywatności UE-USA, który gwarantuje odpowiedni
poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
Dane mogą być również udostępniane współorganizatorom zawodów, tj. Komendzie
Miejskiej Policji w Opolu, Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Opola,
sekcji Ratownictwa Wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie
w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym
usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
Państwa dane będą przetwarzane dla celów organizacyjnych przez okres 1 miesiąca
od zakończenia zawodów. Zdjęcia oraz dane niezbędne do udokumentowania
wyrażanych zgód z będziemy przetwarzać do momentu ich wycofania. Informacje
o

zwycięzcach

i

finalistach

możemy przetwarzać w celach

promocyjnych

i informacyjnych do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez
MOSiR w Opolu.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zawodach.
Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie
i

nieodpłatne

rozpowszechnianie

wizerunku

uczestnika/

wizerunku

dziecka

pozyskanych w trakcie Biegu Odblaskowego przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Opolu w celu promocji zawodów zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

