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„Biegi rekreacyjne i nordic walking – cztery pory roku”
Bieg   Wiosny   oraz Nordic Walking  

 w Siemianowicach Śląskich

____________________________KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA______________________________
Organizatorzy: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
                       „Pszczelnik”  
Termin:           25 marca 2023 r. (sobota)
Start:           godz. 11.00 - MOSiR „Pszczelnik”
Zgłoszenia:       Zgłoszenia do biegu przyjmowane są mailowo na adres: sport@um.siemianowice.pl (w treści należy 

podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejscowość zamieszkania) do dnia 23 marca br., do godz. 
11.00, więcej informacji na stronie: www.facebook.com/siemianowiceslaskienasportowo1 oraz 
www.mosir.siemianowice.pl     
Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko na Karcie zgłoszenia w Biurze Zawodów w dniu biegu, 
w godzinach od 10.15 do 10.50

Trasa: ok. 5,5 km,  Pszczelnik – Stara Szosa – Czeladzka – Jastrzębia – Krucza – Sowia (Pole Golfowe, 
Bażantarnia, Staw Rzęsa) Spacerowa – Sowia – Krucza – Jastrzębia – Czeladzka – Stara Szosa -  
Pszczelnik 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
NAZWISKO i  IMIĘ  UCZESTNIKA       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
DATA  URODZENIA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA 
 
Oświadczam,  że  zapoznałem  się/zapoznałam  się  z  Regulaminem  imprezy  „Bieg  Wiosny oraz  Nordic  Walking”  
i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

……………………….…...………………..
                                                     DATA I PODPIS UCZESTNIKA

__________________________________________________________________________________________________________
                            Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zdolności do udziału w  Biegu oraz Nordic Walking dziecka        .              

Niniejszym akceptuję Regulamin i wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki:

    ….................................................................                       …...............................................................………...
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  NIEPEŁNOLETNIEGO                        IMIĘ I NAZWISKO RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

w  „Biegu  Wiosny oraz  Nordic  Walking”  organizowanym  przez  Urząd  Miasta  Siemianowice  Śląskie  oraz  MOSiR
„Pszczelnik”,  w dniu  25.03.2023 r.  Jednocześnie  oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/  mojej  córki  pozwala  
na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. 

      …………………………………………………………………….     
           DATA I PODPIS  RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

                                          Regulamin Biegu  oraz Nordic Walking w Siemianowicach Śląskich                                  .
1. Celem imprezy  jest  popularyzacja  biegów,  nordic  walking  i  zdrowego stylu  życia  oraz  zaspokajanie  zbiorowych potrzeb  wspólnoty

należnych do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów
rekreacyjnych  i urządzeń sportowych; art.  7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2023 poz.
40 z późn.zm.).

2. Bieg i Nordic Walking mają formę rekreacyjną. 
3. Organizatorem Biegu i Nordic Walking jest Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz MOSiR "Pszczelnik". 
4. Trasa biegu:  ok. 5,5 km,  Pszczelnik – Stara Szosa – Czeladzka – Jastrzębia – Krucza – Sowia (Pole Golfowe, Bażantarnia, Staw

Rzęsa) Spacerowa – Sowia – Krucza – Jastrzębia – Czeladzka – Stara Szosa -  Pszczelnik. 
5. Uczestnikiem Biegu i Nordic Walking może być każdy, bez względu na wiek. Dzieci i młodzież do lat 18 przedkładają pisemną zgodę

rodzica/ prawnego opiekuna oraz wypełnioną Kartę Zgłoszeniową. Przy zgłoszeniach on-line rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę
w Biurze Zawodów w dniu imprezy rekreacyjno-sportowej.

6. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są mailowo na adres: sport@um.siemianowice.pl (w treści maila należy podać: imię, nazwisko, datę
urodzenia, miejscowość zamieszkania) do dnia 23 marca  br., do godz. 11.00. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko
w Biurze Zawodów w dniu biegu,  w godzinach od 10.15 do 10.50.

7. Wszyscy uczestnicy Biegu oraz Nordic Walking mają obowiązek zgłoszenia się przy starcie do organizatora w celu otrzymania numeru
startowego. 

8. Udział  w  Biegu/Nordic  Walking  jest  bezpłatny.  Warunkiem uczestnictwa w Biegu oraz  Nordic  Walking  jest  dopełnienie  wszystkich
formalności  w  biurze,  w  tym  akceptacja  Regulaminu  przez  złożenie  własnoręcznego  podpisu  na  Karcie  Zgłoszeniowej  lub  liście
zgłoszenia.

9. Poprawna weryfikacja w Biurze Zawodów jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
10. Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu lub Nordic Walking.
11.  Po ukończeniu Biegu i Nordic Walking oraz zwróceniu numeru startowego każdy uczestnik otrzyma słodki upominek i napój. 

http://www.mosir.siemianowice.pl/


12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Biurze Zawodów oraz na starcie/mecie Biegu i Nordic Walking. 
13. Uczestnicy przyjmują  do wiadomości,  że udział  w Biegu i  Nordic  Walking  wiąże się  z  zajęciami  fizycznymi  oraz pociąga za sobą

naturalne  ryzyko  zagrożenia  wypadkami,  odniesienia  obrażeń  ciała  i  urazów  fizycznych  (w  tym  śmierci).  Wypełnienie  zgłoszenia
oznacza,  że  uczestnik  przyznaje  i  potwierdza,  że  rozumie,  rozważył  i  ocenił  charakter,  zakres  i  stopień  ryzyka  wiążącego
się z uczestnictwem, i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

14. W przypadku  osób  niepełnoletnich  biorących  udział  w  Biegu  oraz  Nordic  Walking,  wymaga  się  ponadto  złożenia  przez  opiekuna
prawnego podpisu na Karcie Zgłoszeniowej o zdolności do udziału w imprezie rekreacyjno-sportowej.  

15. Organizatorzy nie zapewniają jakiegokolwiek ubezpieczenia.
16. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zezwolenia  personelowi  medycznemu,  lekarzom,  personelowi  paramedycznemu

zatrudnionemu  przez  Organizatora  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  lub  wykonania  innych  zabiegów  medycznych  bądź
przetransportowania uczestnika poszkodowanego na skutek choroby, wypadku lub odniesionych obrażeń, mających związek z jego
udziałem w imprezie rekreacyjno-sportowej. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe koszty medyczne lub transportu
poniesione  przez  Organizatorów,  personel  medyczny,  lekarzy,  personel  paramedyczny  obsługujący  imprezę  rekreacyjno-sportową
z  powodu  choroby,  wypadku  lub  obrażeń  ciała,  zaistniałych  lub  odniesionych  w  związku   z  obecnością  lub  udziałem uczestnika
w imprezie.

17. Na imprezę rekreacyjno-sportową zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
Uczestnikom zabrania się zażywania wymienionych środków zarówno przed jak i w trakcie Biegu oraz Nordic Walking. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w Biegu oraz Nordic Walking osobom, co do których zostanie stwierdzone posiadanie lub
podejrzenie spożycia jakichkolwiek w/w środków.

18. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  odrzucenia  Karty  Zgłoszeniowej  i  niedopuszczenia  do  udziału  w  imprezie  uczestnika,
co do którego są przekonani, że uczestnik narusza warunki Regulaminu. 

19. Uczestnicy na trasie biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, pozostałych osób zabezpieczających
trasę biegu oraz poszanowania pozostałych uczestników imprezy.

20. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wymogów sanitarnych oraz ograniczeń wynikających z przepisów
bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień Regulaminu oraz komunikatów Organizatora. 

21. Na terenie imprezy obowiązuje Regulamin Obiektu MOSiR Pszczelnik.
22. We  wszystkich  sprawach  nie  objętych  niniejszym  Regulaminem  decydują  Organizatorzy.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo

ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 
23. Każdy  uczestnik  Biegu oraz  Nordic  Walking  przez  złożenie  podpisanej  Karty  Zgłoszeniowej  oświadcza,  że  został  poinformowany  

o  przetwarzaniu  danych  osobowych  swoich  lub  dziecka*  oraz  wizerunku  w  postaci  zdjęć  i  innych  materiałów  audiowizualnych
ze szczególnym uwzględnieniem pól eksploatacji: utrwalenie – rejestracja i emisja na stronie internetowej i fanpage`u Urzędu Miasta
Siemianowice  Śląskie  oraz  MOSiR  „Pszczelnik”,  umieszczenie  materiałów  w  informatorach,  gazetach,  biuletynach,  plakatach,
prezentacjach  multimedialnych  oraz  innych  materiałach  publikowanych  przez  Urząd  Miasta  Siemianowice  Śląskie  oraz  MOSiR
„Pszczelnik” na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych.

……………...………………………………………………….
(PODPIS UCZESTNIKA LUB /OPIEKUNA PRAWNEGO)

24. Formularz informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanym dalej „RODO”, informujemy że:

• Administratorem danych osobowych pełnoletnich uczestników biegu, niepełnoletnich uczestników biegu oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich 
uczestników biegu, przetwarzanych w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie jest Gmina Siemianowice Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10. Z Administratorem danych możne się Pani/Pan skontaktować 
w następujący sposób: listownie na adres: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
ratusz@um.siemianowice.pl.

• Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: iod@um.siemianowice.pl, listownie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem 32 765 11 16. Z Inspektorem 
Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pełnoletnich uczestników biegu, 
niepełnoletnich uczestników biegu oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników biegu, w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

• Dane osobowe pełnoletnich uczestników biegu, niepełnoletnich uczestników biegu oraz rodziców/opiekunów niepełnoletnich uczestników biegu przetwarzane
będą w celach: prawidłowej organizacji biegu i wszelkich akcji z nią związanych, w tym w zakresie koniecznym do dokonania rejestracji, wzięcia udziału w 
biegu, wysyłania na adres e-mail Uczestnika informacji organizacyjnych dotyczących biegu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e
RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 18 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 pkt. 8 i 21 ustawy o samorządzie powiatowym oraz wykonania 
umowy, do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

• Jednocześnie informujemy, że udział w biegu oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz MOSiR „Pszczelnik” (strona internetowa, media społecznościowe, tj. Facebook), umieszczenie materiałów w 
informatorach, gazetach, biuletynach, plakatach, prezentacjach multimedialnych oraz innych materiałach publikowanych przez Urząd Miasta Siemianowice 
Śląskie oraz MOSiR „Pszczelnik”, w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją biegu. Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na 
upublicznienie wizerunku Pana/Pani lub/i osoby niepełnoletniej, prosimy o zgłoszenie tego faktu organizatorowi przed biegiem.

• Ponadto informujemy, że w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zezwolenia nie wymaga 
rozpowszechnianie wizerunku: a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, 
w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 
impreza.

• Dane osobowe osoby pełnoletniej/osoby niepełnoletniej/rodzica/opiekuna prawnego nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią 
inaczej. Na wniosek mogą zostać udostępnione służbom porządkowym.

• Osoba pełnoletnia/osoba niepełnoletnia/rodzic/opiekun prawny posiada prawo żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania 
(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych 
uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Państwa dane osobowe w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie 
przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa.

• Dane osobowe osoby pełnoletniej/osoby niepełnoletniej/rodzica/opiekuna prawnego nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji i nie będą profilowane.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w imprezie. 
• Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez 10 lat.
• Osobie pełnoletniej/osobie niepełnoletniej/rodzicowi/opiekunowi prawnemu* przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  00-193  Warszawa,  ul.  Stawki  2,  tel. 22  531  03  00,
kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.

mailto:iod@um.siemianowice.pl

