REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
PODCZAS XXXII BIEGU IM. TOMASZA HOPFERA
W JANOWCU WIELKOPOLSKIM 25.04.2020r.

1.DYSTANSE:
Przedszkolaki - ok.150 metrów

(Rocznik: 2015, 2014, 2013)

Klasy I-II – 400m

(Rocznik: 2012, 2011)

Klasy III-IV – 600m dziewczęta, 800m chłopcy

(Rocznik: 2010, 2009)

Klasy V-VI –1000m

(Rocznik: 2008, 2007)

Klasy VII-VIII – 1000m

(Rocznik: 2006, 2005)

2.ZGŁOSZENIA
Limit ustala się na 600 zawodników
Zgłoszenia do biegu w dniu imprezy tj. 25.04.2020r. w małej sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej, ul. Szkolna 8 w Janowcu Wielkopolskim. Przedstawienie pisemnej zgody
i oświadczenia o stanie zdrowia dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego
oraz legitymację szkolną.
Zgłoszenia zbiorowe szkół, klubów prosimy przesyłać na adres do 18 kwietnia 2020r.
lub e-mail:
biegihopfera@op.pl
W celu usprawnienia zgłoszeń zbiorowych (szkół, klubów) prosimy o przesłanie listy
dzieci wg wzoru:
Nazwisko imię, data urodzenia, szkoła – klub, opiekun zawodnika podczas biegu.
Podczas zgłoszenia i biegu obecność rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna
reprezentacji szkoły - klubu jest obowiązkowa, tylko wtedy zostanie wydany
numer startowy dziecku.

3. NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-3 przewidziane są nagrody rzeczowe.
Każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal i numer startowy.
Przewidziana jest losowanie ciekawych nagród rzeczowych dla
które ukończą bieg.

dzieci,

4. RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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), zwanego dalej RODO, informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Dragon” ul. Szkolna 8, tel: 523023072, e-mail: biegihopfera@op.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail:
daneosobowe24h@wp.pl
3. Otrzymane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wykonania zadań publicznych realizowanych przez Placówkę i wynikających wprost z przepisów
prawa oraz zadań statutowych - art. 6 ust. 1 lit. e) przepisów RODO;
b) na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) przepisów RODO
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty upoważnione na mocy
prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
-uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania;
-wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma
Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
przetwarzania.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
1.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Przy linii startowej i mety będzie wydzielona strefa dla zawodników do której rodzice
i kibice nie mają wstępu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność podczas
trwania imprezy.
Dyr. Biegu
Przemysław Kotula

