Komunikat organizacyjny MDŚ Juniorów i Juniorów Młodszych
w biegach przełajowych
Termin i miejsce: 21 listopad 2021 r. godz. 11.00 „Górka Wieloryb”, ul. Konstytucji 3 Maja, 59-300 Lubin
Organizatorzy:
Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Lubin
Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu
Regionalne Centrum Sportowe sp. z o.o. w Lubinie
Konkurencje:
Dzieci U10 (2012-2015)

K - 500m

M - 500m

Dzieci U11 (2011-2010)

K- 500m

M - 500m

Dzieci U13 (2009-2008)

K - 1000m

M - 1000m

Młodzicy U16 (2007-2006)

K - 1000m

M - 2000m

Junior młodszy U18 (2005-2004)

K - 2000m

M - 3000m

Junior U20 (2003-2002)

K - 2000m

M - 3000m

Biegowe GP Zagłębia Miedziowego

K - 5000m

M - 5000m

Trasa: Podłoże trawiasto- szutrowe z podbiegami.
Zasady uczestnictwa: Zawodnicy z licencjami PZLA w kategoriach U10 do U20 – zgodnie z uchwałą Zarządu
DZLA opłata startowa 5zł. W kategoriach U18 i U20 organizator dopuszcza wyłącznie zawodników
posiadających licencje PZLA. Na kluby zgłaszające poprzez panel zostanie wystawiona faktura przez DZLA.
Zawodnicy bez licencji U16 i młodsi– opłata startowa 10 zł
Zgłoszenia: Poprzez panel zgłoszeniowy PZLA: www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ zawodnicy z licencjami PZLA
w kat. U10 do U20 - do 18.11.2021 do godz.15:00
Pozostałe kategorie na arkuszu zgłoszeniowym (zał. nr 1) na adres mailowy sekcjabiegowa@gmail.com do dnia
18.11.2021r. godzina 15:00
Obowiązuje limit wszystkich uczestników w biegach U10 – U16 – 350 osób, przy czym prawo pierwszeństwa
posiadają zawodnicy posiadający licencje !!!
UWAGA: W dniu zawodów Organizator nie przyjmujemy zgłoszeń do biegów młodzieżowych
Badania:
1. Zawodnicy z licencjami:
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą posiadać aktualne badania lekarskie - przedstawiciel
Klubu dokonując zgłoszenia oświadcza, że zgłoszeni zawodnicy jego klubu posiadają takie badania lekarskie,
zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia z dnia 22.12.04r.(Dz.U.nr.282 poz. 2815). Ubezpieczenie uczestników: zgodnie
z Ustawą o Sporcie. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik

reprezentuje. Organizator
ubezpieczeń zdrowotnych.

zawodów nie

ponosi odpowiedzialności za

szkody materialne i z tytułu

2. Zawodnicy bez licencji:
Badania lekarskie i ubezpieczenie: Za badania i ubezpieczenie zawodników odpowiedzialni są zgłaszający,
zawodnicy niepełnoletni z podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodą na udział w zawodach, zgody
rodziców/opiekunów pobierane będą od odpowiedzialnych za zgłoszenia przy wydawaniu numerów
startowych (nie dotyczy zawodników z licencjami zgłoszonymi poprzez system www.domtelsport.pl/zgłoszenia/ (Zał.nr 2 - druk zgody). Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody
materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.
Nagrody:
- Za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych: Junior, Junior młodszy oraz dzieci i młodzik nagrody
rzeczowe.
- W kategorii U18 i U20 w ramach Mistrzostw Dolnego Śląska w biegach przełajowych dodatkowo nagrodzeni
medalami zostanie trójka najlepszych zawodników i zawodniczek z dolnośląskich klubów.
- Każdy z uczestników zawodów otrzyma okolicznościowy medal.
Informacje końcowe:
Biegi rozgrywane będą z numerami startowymi przydzielonymi przez organizatora.
Dla uczestników przewidziany jest ciepły napój regeneracyjny oraz posiłek.
Bieg OPEN z cyklu Biegowego GP Zagłębia Miedziowego objęty jest osobnym regulaminem.
Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorom
Zawody nie odbędą się w przypadku gdy temperatura powietrza spadnie poniżej -15o C. Informacja o tym
zostanie opublikowana w dniu 19.11.2021r. na stronie www.dzla.pl oraz przesłana e-mailowo /kluby DŚL/
Zawody odbędą się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi w związku z sytuacją
epidemiologiczną COVID-19 w Polsce.
Pozostałe:
• nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę,
• Organizator zastrzega sobie prawo do:
• zmiany daty biegów
• zmiany godziny biegów
• wprowadzenia podziału biegów na tury i/lub fale startowe
• zmiany trasy biegu
• wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania
się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren imprezy, konieczność wypełnienia
oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu
obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa, itp.)

•
•
•
•

• podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości
przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa
jego uczestnikom i obsłudze. Każdy z uczestników biegów zobowiązany jest do stosowania się
do obowiązujących wytycznych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa Covid 19.
koszty organizacji pokrywają organizatorzy,
organizator zapewnia opiekę medyczną,
W przypadku odwołania któregokolwiek z biegów z powodu pandemii opłata startowa za
odwołany bieg zostanie zwrócona
Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania uczestników, kibiców
oraz innych osób przebywających na terenie objętym podczas trwania 12 BIEGOWEGO GRAND
PRIX ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO wraz z imprezami towarzyszącymi. Wchodząc na teren
imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (wizerunku) w
rozumieniu przepisów 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), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2 o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.
Zdjęcia i materiały filmowe mogą być nieodpłatnie wykorzystane przez Organizatora na
potrzeby promocyjno –reklamowe związane z prowadzoną przez niego działalnością, poprzez
umieszczanie ich na nośnikach typu CD-ROM/ DVD, w folderach oraz mediach, na stronach
internetowych Organizatora oraz w publikacjach prasowych i telewizyjnych. Szczegółowe
informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są u Organizatora.
Dodatkowe informacje: Marek Dłubała, tel. 661 990 317

Program minutowy Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów młodszych
w biegach przełajowych Lubin, 21 listopad 2021r.

10.45

Otwarcie Mistrzostw Dolnego Śląska i Biegowego GP Zagłębia Miedziowego

11.00

U10 dziewczęta 500m

11.10

U10 chłopcy 500m

11.20

U11 dziewczęta 500m

11.30

U11 chłopcy 500m

11.40

U13 dziewczęta 1000m

11.50

U13 chłopcy 1000m

12.00

U16 dziewczęta 1000m

12.25

U16 chłopcy 2000m

12.40

U18 Juniorki młodsze 2000m

12.55

U18 Juniorzy młodsi 3000m

13.10

U20 Juniorki – 2000m

13.20

U20 Juniorzy – 3000m

13.45

Bieg OPEN – Biegowe GP Zagłębia Miedziowego – 5000m

Dekoracje przeprowadzane będą 15 minut po zakończonym biegu. Prosimy pierwszych trzech zawodników
oraz trenera zwycięzcy o zgłoszenie się na scenę 10 minut po zakończonym biegu. Szczegółowe informacje o
organizacji zawodów w czasie epidemii COVID -19 będą przekazane w tygodniu rozegrania zawodów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana,
że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
•

Regionalne Centrum Sportowe Spółka z o. o, ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator, RCS Spółka z o.o., wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail iodo@nsi.net.pl.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celu organizacji i przeprowadzenia biegu, przyznania
nagród oraz promocji imprezy.
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy przetwarzać Pani/Pana imię i nazwisko, wiek oraz wizerunek.
ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione
przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na potrzeby organizacji i przeprowadzenia biegu, przyznania
nagród i promocji imprezy.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat, w tym przez okres niezbędny do organizacji i udokumentowania
imprezy oraz okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora w tym przepisów prawa podatkowego i o przedawnieniu roszczeń.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości uczestniczenia w biegu
INFORMACJA O PROFILOWANIU
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

