Regulamin
IX Wirtualny Nocny Bieg Uliczny.

I. Organizator.
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Czerwionce-Leszczynach.
II. Cel.
– Upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking.

– Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
– Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie
pandemii.
III. Informacje ogólne.
W ramach IX Nocnego Biegu Ulicznego odbędą się następujące
rywalizacje sportowe:
- Bieg na dystansie 10 km.
Organizator przyjmuje za właściwy dystans dla biegu od 10.00 km.
- Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km.
Organizator przyjmuje za właściwy dystans dla marszu od 5.00 km.
- Dystans mniejszy od właściwego nie będzie uwzględniany w
klasyfikacji, natomiast dystans większy będzie traktowany jak właściwy
w danej aktywności z zachowaniem podanego czasu.
- Wybraną aktywność zawodnik może pokonać w dowolnym terenie,
przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu
społecznego.
- Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego.

IV. Termin i miejsce.
– Zawodnik może odbyć bieg lub marsz w dniach 25-31 sierpnia
2020 r. w dowolnym miejscu i czasie.
V. Limit czasu.
– Zawodników nie obowiązuje limit czasu.
VI. Uczestnictwo.
Prawo startu w imprezie posiadają osoby które:
– w dniu startu ukończyły18 lat,
Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do torby reklamowej z
logo biegu. Prezent do odbioru w siedzibie MOSiR.
Wydarzenie nie jest imprezą masową, ma charakter indywidualny
połączony z rywalizacją sportową.
Uczestnicy sami wyznaczają sobie w przedziale czasowym od 25
sierpnia do 31 sierpnia miejsce i trasę aktywności.
Uczestnik swoją aktywność może rejestrować dowolnym
urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była
możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego aktywność z
widocznym dystansem i czasem.
Po ukończeniu aktywności uczestnik przesyła swój wynik na
adres: mosircl.mm@op.pl do 31 sierpnia 2020 r.
Zgłoszenie wymaga wpisania Imienia i Nazwiska, wieku, uzyskanego
czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonany
dystans i uzyskany czas.
Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę.
Zawodnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia aktywności.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

VII. Klasyfikacja.
– generalna kobiet i generalna mężczyzn na dystansie 10 km.
– generalna kobiet i generalna mężczyzn Nordic Walking na
dystansie 5 km.
VIII. Ogłoszenie wyników.
Wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone na stronie www.mosircl.pl w
dniu 03.09.2020 r.
IX. Nagrody dla każdej klasyfikacji.
I. Miejsce – bon 100 zł.
II. Miejsce – bon 80 zł.
III. Miejsce – bon 50 zł.
Odbiór nagród:
osobisty w siedzibie MOSiR w Czerwionce-Leszczynach przy
ulicy Wolności 2a, I piętro.
X. Ochrona danych osobowych.
Dane osobowe udostępnione Organizatorowi IX Wirtualnego Nocnego Biegu
Ulicznego będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: RODO, a począwszy od 25maja
2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu:
Przeprowadzenia IX Wirtualnego Nocnego Biegu Ulicznego: rejestracji
Uczestników, wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności
ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej
grupy odbiorców w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji list
startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, wizerunek,
bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora), prezentacji
wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć,

klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora bez ograniczenia czasowego,
przyznania i wydania nagród, informacyjnym, promocyjnym i statystycznym
Organizatora.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych
oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe.

– Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające
miejsce na trasie.
– Zawodnik startuje w wydarzeniu na własną odpowiedzialność
znając stan swojego zdrowia i wobec braku przeciwwskazań do
udziału w tego typu wydarzeniu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i aktualizacji w
regulaminie.
– Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych, do celów związanych z
realizacją zadania oraz zgadza się, aby jego dane pojawiły się na
liście zawodników publikowanej w internecie, mediach i zdjęciach
z wyżej wymienionej imprezy.

