Regulamin biegów przełajowych o puchar Wójta Gminy Domaradz
14 lipca 2018 r.
• CEL IMPREZY :
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
- popularyzacja biegów masowych,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- promocja miejscowości, gminy oraz okolicznych firm,
- integracja pokoleń mieszkańców gminy.

• ORGANIZATOR BIEGU
Gmina Domaradz
• TERMIN I MIEJSCE
- start o godz.18:00 w dniu 14 lipca 2018 r. (sobota) na stadionie w Domaradzu długość trasy ok. 6500m
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy i/lub jej skrócenia w razie
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
• UCZESTNICTWO
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy powyżej 14 roku życia wykazujący dobry
stan zdrowia.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują własnoręcznie, w obecności organizatora
oświadczenie o udziale w biegu na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań
lekarskich
i
zdrowotnych (druk oświadczenia zapewnia
organizator
przy
dokonywaniu zapisów).
Osobę niepełnoletnią zgłasza rodzic lub prawny opiekun, podpisując stosowne
pozwolenie na udział dziecka w biegu (druk pozwolenia zapewnia organizator przy
dokonywaniu zapisów). Rodzic
lub
prawny
opiekun
ponosi pełną
odpowiedzialność
za
udział dziecka w imprezie.

• ZGŁOSZENIE
Zgłoszenia na biegi można dokonywać do dnia 12 lipca w następujący sposób:
1. E-mailem na adres: sport@domaradz.pl podając następujące dane:
a.
b.
c.
d.
e.

IMIĘ..................................................................
NAZWISKO........................................................
ADRES ………………………………………………….
DATA URODZENIA …………………………………..
TELEFON KONTAKTOWY …………………………..

2. Osobiście w Urzędzie Gminy w Domaradzu, 36-30 Domaradz 345

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dostarczenie do godz. 17:00 w sobotę
14 lipca 2018r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego i jego podpisanie
w obecności osoby przyjmującej zgłoszenie.
• POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) zawodnicy uczestniczą w biegu na własną odpowiedzialność.
b) organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za kontuzje, urazy, problemy,
zdrowotne itp..
c) bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
d) organizatorzy zapewniają:
- bezpłatny udział w biegu,
- opiekę medyczną w czasie trwania biegu,
- numery startowe,
- napoje na mecie.
e) udział w biegu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
f) zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb
wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
informacyjnych i reklamowych imprezy.
g) organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Gminy w Domaradzu Inspektor Ochrony Danych,
36-230 Domaradz 345 lub e-mail iod@domaradz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji biegów przełajowych
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie potrzebnym do przygotowania i
przeprowadzenia biegów
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w biegach

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
„Biegów

przełajowych o puchar Wójta Gminy Domaradz”
DOMARADZ, 14.07.2018

IMIĘ..................................................................
NAZWISKO........................................................
ADRES ………………………………………………….
DATA URODZENIA …………………………………..
TELEFON KONTAKTOWY …………………………..

UWAGA! Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
W przypadku osób poniżej 18 lat wypełnić dodatkowo zgodę rodzica.

Oświadczam, że:
1. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w biegu przełajowym na dystansie 5 km co
potwierdzam stosownym oświadczeniem
2. W przypadku odniesienia kontuzji nie będę wnosił(a) roszczeń w stosunku do
organizatora.
3. Zapoznałem(am) się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w
zakresie niezbędnym do potrzeb organizacji i przeprowadzenia biegów.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w publikacji na stronie
www.domaradz.pl

..............................
data i podpis uczestnika
……………………………………………
miejscowość, data
………………………………………………………..…
imię i nazwisko

……………………………………………
adres

……………………………………………

Oświadczenie rodzica
(dla uczestników niepełnoletnich)

Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że mój syn/córka …………………………………… nie posiada
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegach Przełajowych o Puchar Wójta
Gminy Domaradz na dystansie 5 km, które odbędą się w dniu 14.07.2018 r. w
Domaradzu, zapoznałem się z regulaminem biegów oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do potrzeb
organizacji i przeprowadzenia biegów.

……………………………………
czytelny podpis

