
Regulamin biegów przełajowych dla szkół podstawowych z terenu miasta
Ostrów Mazowiecka  rozgrywanych w ramach VIII Biegu Wolności i

Solidarności w  dniu 23.10.2022 r.

1/ CELEM ZAWODÓW:
- Uczczenie 104 Rocznicy Uzyskania Niepodległości
-  Popularyzacja  biegów  jako  naturalnej  formy  spędzania  wolnego  czasu  na  świeżym
powietrzu
- Promowanie zdrowego stylu życia
2/  ORGANIZATOR:  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Ostrowi  Mazowieckiej  ul.  H.
Trębickiego 10
3/ Termin:
23 października 2022 godz. 11.00
4/ MIEJSCE:
Ostrów Mazowiecka, Staw miejski ul. H. Trębickiego 10 
5/ PROGRAM ZAWODÓW:
11.15 bieg na 600 m dziewczęta rocznik 2010 i młodsi
11.30 bieg na 600 m chłopcy rocznik 2010 i młodsi
11.45 bieg na 600m dziewczęta rocznik 2008/2009
11.00 bieg na 1000 m  chłopców rocznik 2008/2009
6/NAGRODY:

a) Za zajęcie od I do III miejsca w każdej kategorii wiekowej – medale.
b) Wszyscy uczestniczy otrzymają  pamiątkowe dyplomy.

7/  ZGŁOSZENIA
a) Zgłoszenia  do  Biegu  można  dokonać  za  pomocą  strony  internetowej

www.mosir.ostrowmaz.pl. W dniu imprezy do godziny 10.30 w biurze zawodów.
b) Poszczególnym szkołom przysługuje limit zgłoszenia 12 zawodniczek/ków w każdej

kategorii wiekowej 
8/ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.  13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:

a) Administratorem  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  ul.
Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

b) W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej: mosir@mosir.ostrowmaz.pl 

c) Administrator  będzie  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe  w  celu  organizacji,
promocji  i  wyłonienia  zwycięzców  biegu  oraz  przyznania  i  wydania  nagród.  na
podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO
tj. Państwa zgody, 

http://www.mosir.ostrowmaz.pl/


d) Dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  innym  uprawnionym  podmiotom,  na
podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator
zawarł  umowę  powierzenia  przetwarzania  danych.  Odbiorcami  państwa  danych
mogą  być  też  użytkownicy  strony  internetowej  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i
Rekreacji  w Ostrowi Mazowieckiej, profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji
w Ostrowi Mazowieckiej na portalu społecznościowym Facebook. Dane dotyczące
wizerunku  mogą  być  ponadto  umieszczane  mediach,  w  tym  w  telewizji,  radiu,
gazetach, magazynach. 

e) Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  upływu  okresu
przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
lub dla danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu wycofania zgody,

f) Przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania
lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego,

g) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z  akceptacji
regulaminu  biegów  przełajowych  dla  szkół  podstawowych  z  terenu  miasta  Otrów
Mazowiecka   rozgrywanych  w  ramach  obchodów  103  rocznicy  Odzyskania
Niepodległości  w   dniu  14.11.2021  r.  a  konsekwencją  niepodania  danych
przetwarzanych  na  podstawie  art.6  ust.  1  lit.  b)  RODO  będzie  niemożność
uczestnictwa w zawodach.

9/ POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
b) Jedyną  przyczyną  przełożenia  terminu  Biegu  mogą  być  wprowadzone  przepisy

prawne  wprowadzające  określone  nakazy  i  zakazy  mające  na  celu  ograniczenie
pandemii koronawirusa.

c) Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Biegu i jest zobowiązany
do jego przestrzegania.

d) Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
e) Wszyscy  Uczestnicy  biorą udział  w Biegu  na  własną odpowiedzialność  i  nie  mogą

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń
losowych podczas trwania imprezy.

f) Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
g) Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
h) Uczestnicy Biegu otrzymają gorącą herbatę i posiłek regeneracyjny. 
i) Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez Uczestników.
j) Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ostatecznej  interpretacji  niniejszego

Regulaminu.
k) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania.
l) W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.



m) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany
jest poinformować wszystkich Uczestników w formie komunikatów publikowanych na
stronie internetowej biegu, a w momencie uruchomienia zapisów w Biurze Zawodów
w  formie  komunikatów  pisemnych  wywieszonych  na  tablicy  ogłoszeń,  przed
rozpoczęciem imprezy.

n) Uczestnictwo  w  wydarzeniu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  ww.  Regulaminu,
którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.


