REGULAMIN XXIII BIEGU GÓRSKIEGO
NA CERGOWĄ

(716 m n. p. m ) DUKLA,
18 wrzesień 2022

1 Cel imprezy : promocja Beskidu Niskiego, popularyzacja biegów
górskich, upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2 Organizator : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

3 Współorganizator : Gmina Dukla

4 Termin : 18 września 2022

5 Miejsce (start) : ul. Armii Krajowej 1A , (MOSiR Dukla)

6 Dystans : ok. 5,5 km

7

Kategorie

:

Mężczyzn

generalna
B - od 16 do 19 lat
C - od 20 do 39 lat
D - od 40 do 49 lat
E - od 50 do 59 lat
F - 60 i starsi
Kobiety H - generalna

I - od 16 do 19 lat
J - od 20 do 39 lat
K - powyżej 40 lat

8 Nagrody :
- w kategorii generalnej za miejsca od I do III nagrody finansowe (I miejsce 400 zł, II miejsce 250 zł, III

miejsce 150 zł), statuetki i dyplomy,
- w kategoriach wiekowych statuetki i dyplomy,

- dla pierwszych 100 zawodników medal za udział w biegu
- ponadto przewidziano nagrodę rzeczową dla najlepszego zawodnika, najmłodszego i
najstarszego zawodnika w biegu głównym.

9 Zgłoszenia : elektronicznie www.competitions.timekeeper.pl do 14.09.2022 , później w
biurze zawodów w dniu 18.09.2022

10 Opłata startowa : 30 zł do 14.09.2022 ( w dniu zawodów 18.09.2022 - 50 zł) dotyczy
każdego zawodnika w Biegu Głównym.

11 Biuro zawodów : MOSiR ul. Armii Krajowej 1A, czynne w dniu zawodów od godz. 12:00

12 Impreza sportowa towarzysząca : Brak

13 Program zawodów
12:00 - otwarcie biura zawodów
14:00 - start BIEG GŁÓWNY 5,5 km na GÓRĘ CERGOWĄ
15:30 - 16:00 - dekoracja zwycięzców BIEGU GŁÓWNEGO

15. Ruch drogowy:
- Ruch drogowy w miejscach biegu zawodników przez drogi publiczne będzie zamknięty,

- Trasa będzie zabezpieczona przez Straż Pożarną, Policje, GOPR, Straż Graniczną orazosoby ze
strony organizatora.

Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w dniu zawodów.
Organizator
Zasady bezpiecznej realizacji oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli w okresie epidemii
COVID-19 w Polsce:
Uczestnicy imprez sportowych, zawodów, sekcji sportowych, siłowni oraz innych wydarzeń
organizowanych przez MOSiR w Dukli, zobowiązani są do:
dezynfekcji dłoni przy wejściu i wyjściu z terenu MOSiR;
w przypadku zapisania się na organizowane wydarzenie, imprezę itp. przez MOSiR, zrezygnowania
z uczestnictwa w nim w przypadku wystąpienia objawów choroby, mogących świadczyć o chorobie
zakaźnej, w tym zakażeniem wirusem COVID-19,
przystąpienia do danego wydarzenia, imprezy itp. tylko będąc osobą zdrową, nie mającą kontaktu z osobami
przebywającymi na kwarantannie lub z podejrzanymi o zakażenie wirusem COVID-19,
zachowywania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia, imprezy itp.,
złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w przypadku uznania tego za
konieczne przez Dyrektora MOSiR w Dukli. Dyrektor MOSiR w Dukli w zależności od rodzaju
organizowanego wydarzenia, usługi Ośrodka może uznać, iż oświadczenie stanowiące załącznik nr 1
jest wymagane, bądź nie, od określonej grupy uczestników.
Uczestnictwo w danym wydarzeniu itp. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, którego
zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wz. z epidemii COVID-19 w Polsce.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych uczestników imprez, itp. jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Dukli, z siedzibą przy ul. Amii Krajowej 1A 38-450 Dukla, reprezentowany przez
Dyrektora. Kontakt do Administratora: tel. 13 433 03 35, mosir@dukla.pl. Kontakt do Inspektora
Ochrony Danych email: inspektorodo@onet.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia w okresie epidemii COVID-19 w Polsce bezpiecznej i
prawidłowej realizacji oferty sportowo-rekreacyjnej przez Ośrodek, takich jak: udział w sekcjach
sportowych, imprezach, zawodach sportowych, organizacji obozów, wypoczynków dla dzieci, dostępu
do siłowni oraz innych usług oferowanych przez MOSiR w Dukli.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na
administratorze określonych w następujących przepisach:
ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych,
art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podjęcie oraz realizacja umowy,
art. 9 ust. 2 lit i RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w
dziedzinie zdrowia publicznego, w szczególności gdy jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym
monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się,
art. 6 ust. 1 lit d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, przysługuje również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku chęci wycofania zgody należy złożyć pisemny
wniosek do Dyrektora MOSiR w Dukli. Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Korzystanie z oferty MOSiR w Dukli jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest
obowiązkiem ustawowym, jednakże w przypadku nie podania danych, może skutkować to brakiem
możliwości skorzystania z oferty MOSiR.
Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcą mogą być podmioty z którymi
zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegóły dotyczące odbiorców
można uzyskać w siedzibie administratora. Odbiorca danych może być Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące
archiwizacji. Dane dotyczące informacji pozyskanej w celu ochrony przed zakażeniem wirusem
COVID-19 załącznik nr 1 będą przechowywane przez okres 14 dni od ich zebrania, po tym czasie
zostaną trwale i bezpiecznie zniszczone.
Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych;
prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w
przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe
przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych
osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla
swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Załącznik nr ……………………..

………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

Dukla, dnia ……………………..

……………………………………..
Nr telefonu uczestnika lub opiekuna prawnego
w przypadku osób niepełnoletnich

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż1:
- Jestem zdrowy, nie ma objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, w

tym COVID-19

14
15
1

TAK
NIE
Zaznaczyć właściwe

- Nie miałem/am kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie i nie miałem/am kontaktu z osobą

podejrzaną o zakażenie wirusem COVID-19 w okresie 14 dni przez rozpoczęciem danego wydarzenia,
imprezy, korzystania z oferty MOSiR.
 TAK
 NIE
- W przypadku wystąpienia objawów infekcji, choroby mogącej stanowić podejrzenie zarażenie się

wirusem COVID-19, zgłoszę rezygnację z wydarzenia, imprezy, zawodów itp.
- Czy w okresie 14 dni od organizowanego wydarzenia, zawodów itp. przebywał/ła Pan/Pani w krajach

wysokiego ryzyka zakażeniem wirusem COVID-19?
 TAK
 NIE

…………………………………
podpis uczestnika lub opiekuna prawnego
w przypadku osób niepełnoletnich

