XXXIV
BIEGI CROSSOWE
Z OKAZJI 104 ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI

KORFANTÓW
04.11.2022

REGULAMIN

I. Cel:
- uczczenie 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży
II. Organizator:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Korfantowie
III. Współorganizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Nysie
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu,
- Urząd Miejski w Korfantowie,
- Opolski Związek Lekkiej Atletyki,
- Szkolny Związek Sportowy w Korfantowie
IV. Patronat:
- Burmistrz Korfantowa
V. Termin i miejsce:
- 4 listopada 2022 roku (piątek) godz.10.00, Stadion Miejski w Korfantowie, ul. Nyska 1
VI. Trasa:
- bieg przełajowy
VII. Kategorie i dystans:
Kat.
Kat.
Kat.
Kat.
Kat.
Kat.
Kat.
Kat.
Kat.
Kat.

I rocznik 2015
II rocznik 2014
III rocznik 2013
IV rocznik 2012
V rocznik 2011
VI rocznik 2010
VII rocznik 2009
VIII rocznik 2008
VII rocznik2009
VIII rocznik 2008

-

250 m dz i chł
250 m dz i chł
250 m dz i chł
600 m dz i chł
600 m dz i chł
600 m dz i chł
600 m dziewcząt
600 m dziewcząt
1000 m chłopców
1000m chłopców

BIEGI ODBĘDĄ SIĘ OSOBNO DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
VIII. Warunki uczestnictwa:
- udział w zawodach mogą wziąć osoby na podstawie zgłoszenia dokonanego przez klub
sportowy lub szkołę,
- warunkiem udziału w zawodach są prawidłowo wypełnione: karta zgłoszeń, zgoda na
przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o stanie zdrowia - stanowiące integralną
część niniejszego regulaminu, (str.4,5 i 6)
- weryfikacja uczestników nastąpi w dniu zawodów do godziny 09.30
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IX. Zgłoszenia:
- zgłoszenia należy przesłać drogą e-mail lub pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym
terminie do 31.10.2022 roku na adres:
Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
48-317 Korfantów, Rynek 10· tel.
tel. 77/43-43-865 ; 77/43-43-866, fax. 77/4-319-096
e-mail: moksir@poczta.onet.pl

X. Finansowanie:
- ubezpieczenie zawodników oraz koszty przejazdu na zawody pokrywają szkoły lub kluby
sportowe zagaszające zawodników;
- koszty organizacyjne pokrywa organizator,
- nagrody finansowane są ze środków M-GOKSiR i współorganizatorów.
XI. Nagrody:
- za zajęcie I – III miejsca - medale + dyplomy + nagrody rzeczowe
-, za zajęcie IV – VI miejsca - dyplomy + nagrody rzeczowe
osobno w kat. dziewcząt i chłopców
UWAGA: po zakończeniu zawodów każdy uczestnik, który ukończy bieg weźmie udział
w losowaniu rzeczowych nagród specjalnych.
XII. Postanowienia końcowe:
- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu,
- zawody planowane są bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podawania przyczyn
- szczegółowych informacji można uzyskać w biurze M-GOKSiR w godz. 800 - 1500
tel. 77/43-43-865, 77/43-43-866 oraz u trenera: Mariusz Żabiński tel. 602 490 776
lub na stronie www.moksirkorfantow.naszgok.pl

Organizator
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KARTA ZGŁOSZENIA
XXXIV Biegi Crossowe z okazji 104 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Korfantów 04.11.2022 r.
Lp.

Imię i Nazwisko

Kategoria

Rocznik

…………………………………………………………….

Dystans

Szkoła - Klub

…………………………………………………….
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Nazwa i adres instytucji zgłaszającej

imię i nazwisko
oraz podpis opiekuna (trenera)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA ZAWODÓW
Na podstawie art. 6 ust. 1 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 takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2016 poz. 666) wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko dziecka)

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej
zakresie: Imię i nazwisko, wizerunek, data urodzenia, nr telefonu, adres e-mail.
Cel przetwarzania: strona internetowa, dokumentacja z organizacji wydarzenia pn. XXXIV
BIEGI CROSSOWE Z OKAZJI 104 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI.
Odbiorcą danych są: M-GOKSiR w Korfantowie, Media, Urząd Miejski w Korfantowie.
Jednocześnie 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 przyjmuję do wiadomości, że:
• Administratorem danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Korfantowie z siedzibą w przy pl. Rynek 10, 48-317 Korfantów,
• Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie powołał Inspektora
ochrony danych, kontakt: e-mail moksir@poczta.onet.pl, tel. 77-4343865,
• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi celami, udostępniane wyłącznie
podanym odbiorcom,
• Pana/i dane będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji w/w wydarzenia lub
odwołania zgodny na przetwarzanie danych
• Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
• Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/i, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/i dotyczących narusza przepisy 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,
• Pana/i dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,
5

• Dane podaję dobrowolnie

…………………………………………..………

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA ZAWODÓW

(data, podpis opiekuna prawnego)

Ja niżej podpisany/a ...................................................................................................................
zamieszkały w.............................................................................................................................
tel. Kontaktowy ..........................................................................................................................
będący/a rodzicem/opiekunem prawnym mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.2019.2086 z późn. zm.)
kodeks rodzinny i opiekuńczy, wyrażam zgodę na udział i oświadczam, że moje dziecko nie
ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w XXXIV Biegach Crossowych z okazji 104
Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości w Korfantowie w dniu 04.11.2022 r.

...............................................................
miejscowość i data

...............................................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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