Regulamin VII BIEGU ULICZNEGO
„KUTNOWSKA ZA-DYSZKA”
Kutno, 6 października 2019 roku.
I. CEL IMPREZY
Promocja Kutna poprzez organizację biegu na dystansie 10 km oraz imprez towarzyszących,
w tym biegów dla dzieci i młodzieży. Rozwijanie sportowych, przede wszystkim
lekkoatletycznych zainteresowań mieszkańców miasta poprzez pokazanie im ile zabawy i radości
może dostarczyć udział w dobrze zorganizowanej imprezie sportowej. Rozwijanie zainteresowań
społecznych związanych z lekkoatletyką – poprzez umożliwienie uczestnictwa (czynnego - jako
biegacz lub biernego – jako kibic) w imprezie sportowej. Propagowanie zdrowego trybu życia
poprzez sport. Aktywizacja społeczności kutnowskich biegaczy poprzez zachęcenie
ich do udziału – a także współorganizacji.
Projekt dofinansowany jest z budżetu Miasta Kutno.

II. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie
Imprezę organizacyjnie wspierają:
- Urząd Miasta Kutno
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie
- Kutnowskie Przedszkola
- GRUPA „Kutno Biega”

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 6 października 2019 roku.
2. Miejsce: obszar miasta Kutno
3. Czas startu: godz. 12:00
Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 min od strzału startera.
4. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej
Organizatora: www.mosir.kutno.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
5. W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik,
zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie
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Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej.
Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora
dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika
w stosunku do Organizatora.
7. Długość trasy Biegu wynosi 10 km, w dwóch pętlach po 5 km. Trasa posiada atest PZLA.
8. Na trasie Biegu zostanie oznaczony każdy kilometr.
9. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby
i pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
10. Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu chipa znajdującego się
w numerze startowym każdego Uczestnika.

IV. LIMIT CZASU I KONTROLE
1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:30min:00s, liczony od momentu
przekroczenia linii startu (czas netto).
2. Na trasie Biegu będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu na 5-tym km Biegu.
Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających trasę.
Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
3. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:30min:00s, od momentu przekroczenia
linii startu, zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy ci nie będą
klasyfikowani.
4. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, czynią to na własną
odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu
cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

V. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE
1. Punkt nawadniania będzie zlokalizowany w okolicach 5 km Biegu.
2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników.
3. Punkty medyczne będą znajdowały się na 5-tym km Biegu oraz na mecie i będą obsługiwane
przez ratowników medycznych.
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VI. UCZESTNICTWO
1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu biegu
tj. 06/10/2019 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
2. Prawo startu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 06/10/2019 r. ukończą 16 lat, pod
warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego oraz złożenia zgody na
uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy złożyć w Biurze Zawodów przy
odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można również pobrać ze
Strony Internetowej Organizatora.
3. Osoby opisane w ust. VI pkt. 2 powyżej nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu
zgłoszeniowego.
4. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie
odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności
Organizatora.
5. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
b. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów IAAF
(International Association of Athletics Federations), dostępnych na stronie internetowej
www.iaaf.org oraz PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), dostępnych na stronie
internetowej www.pzla.pl.
c. Akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać
m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć
wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań
medycznych do uczestnictwa w Biegu.
d. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych
w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, pozwalającym mu na udział w: VII
biegu ulicznym „Kutnowska Za-Dyszka” a także zgody na zamieszczanie danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail.
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
na następujących polach eksploatacji:
1) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie,
2) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego
partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
3) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
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4) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
5) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
6) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach,
7) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
8) Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów (link do
zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).
f. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie VII Regulaminu poniżej.
g. Weryfikacja w Biurze Zawodów. Lokalizacja oraz godziny pracy Biura Zawodów
opublikowane zostaną w późniejszym terminie - nie później niż 10 dni przez biegiem.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia, oficjalnym partnerom oraz sponsorom, zgody
na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż
zakres udzielonej mu licencji.
7. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji
Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem
lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią
(w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru
startowego). Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, który dostępny jest na Stronie
Internetowej.
8. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.
9. Pakiety startowe będą wydawane dla mieszkańców Kutna w dniu poprzedzającym zawody, w
holu Aquaparku Kutno w godz. 11:00 – 15:00 oraz w dniu zawodów od godz. 9:00 – 11:30 w
Biurze Zawodów ulokowanym na Placu Piłsudskiego w Kutnie. Osoby, które odbiorą pakiet w
sobotę, otrzymają wejściówkę do Aquaparku na jedną godzinę do wykorzystania w dniu
5/10/2019 r.
10. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, które można odebrać tylko na podstawie
okazanego numeru startowego. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
11. Uczestników Biegu obowiązują przepisy IAAF (International Association of Athletics
Federations), dostępne na stronie internetowej www.iaaf.org i PZLA (Polski Związek Lekkiej
Atletyki), dostępne na stronie internetowej www.pzla.pl oraz niniejszy Regulamin.
12. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb
porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć
z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się
niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF lub PZLA.
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13. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane
z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje
dyskwalifikację.
14. Przed i po biegu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Szatnie
zostaną usytuowane w Szkole Podstawowej nr 2.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie
Biegu poza szatniami, o których mowa w pkt 10 powyżej.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.
17. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony
do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez
Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli
Organizatora podczas Biegu.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy (link).
2. Organizator ustala limit 500 pakietów.
3. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej.
Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora
lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarantowany pakiet otrzymują Uczestnicy, którzy
opłacą zgłoszenie, zanim wyczerpie się limit 500 sztuk. Po wyczerpaniu limitu pakietów
nie będzie możliwy ich zakup w Biurze Zawodów.
4. Zgłoszenia on-line (link) zostaną zawieszone 30 września 2019 r. Po tym terminie zgłoszenia
będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów „Kutnowska Za-Dyszka” w godzinach jego
funkcjonowania w dniu 05-06/10/2019r.
5. Prawo bezpłatnego startu w Biegu pod warunkiem zgłoszenia się do 20 września 2019 roku
mają:
a. Osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności).
b. Osoby, które ukończyły 60 lat.
6. Za zgłoszenie uważa się rejestrację na stronie internetowej Organizatora lub w Biurze
Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
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7. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu i nie jest
równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
8. Opłata startowa wynosi:
a. 30 zł dla pierwszych zgłoszonych i opłaconych 100 osób
b. 40 zł dla zgłoszonych i opłaconych osób 101-200
c. 50 zł dla zgłoszonych powyżej 201
d. 60 zł w Biurze Zawodów
9. Opłatę wnosi się poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji lub na konto
bankowe organizatora: Bank BGŻ/o Kutno 85 2030 0045 1110 0000 0239 2050
10. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Biegu podczas odbioru pakietu
startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa powyżej,
obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 60 zł.
11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku nieodbycia się Biegu
z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia
limitu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
12. Osoby zapisane w Biurze Zawodów otrzymują możliwość startu w Biegu oraz medal.
Organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego dla tych osób.

VIII. KLASYFIKACJE
1. Podczas Biegu na 10 km prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:
a. Klasyfikacja Generalna OPEN kobiet i mężczyzn.
b. Klasyfikacje wiekowe, oddzielnie kobiety i mężczyźni:
M/K – 16
16-18 lat
M/K – 19
19-29 lat
M/K – 30
30-39 lat
M/K – 40
40-49 lat
M/K – 50
50-59 lat
M/K – 60+
c. Mistrzostwa Miasta i Powiatu Kutnowskiego (oddzielnie kobiety i mężczyźni).
2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar. Na trasie Biegu znajdowała się będzie mata
pomiarowa, odnotowująca pojawienie się Uczestnika w punkcie kontrolnym pomiaru czasu. Brak
pojawienia się Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
3. Nagrody w danej klasyfikacji wiekowej będą przyznane pod warunkiem ukończenia biegu
przez minimum 6 osób w danej kategorii.
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IX. NAGRODY
1. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet (miejsca I - VI) i mężczyzn (miejsca I - VI ), otrzymują
odpowiednio następujące nagrody:
I miejsce
600 zł
II miejsce
500 zł
III miejsce
400 zł
IV miejsce
300 zł
V miejsce
200 zł
VI miejsce
100 zł
VII – XV
nagrody niespodzianki
2. Kategoria OPEN (miejsca I - III) nie dubluje się z kategoriami wiekowymi.
3. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki.
4. Zdobywcy miejsc I – III w Mistrzostwach Miasta i Powiatu w kategorii kobiet i mężczyzn
otrzymają statuetki i nagrody pieniężne odpowiednio:
I miejsce
300 zł
II miejsce
200 zł
III miejsce
100 zł
IV – XV
nagrody niespodzianki
5. Kategoria Mistrzostwa Powiatu dubluje się z kategorią OPEN oraz kategoriami
wiekowymi.
6. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:30min:00s od strzału startera,
otrzymają medal.
5. Nagrody zdobyte przez Uczestników będą przekazywane na ceremonii zakończenia. Ceremonia
zakończenia odbędzie się na Placu Piłsudskiego o godz. 14:00.
X. FINANSOWANIE
1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają
Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na starcie, w trasie i mecie Biegu, w czasie jego
trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
2. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC
Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego
nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu, wymaga
osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
3. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez
ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności
zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach,
deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez wyraźnego
zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu
Nordic Walking lub podobnych.
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4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację
Uczestnika, jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w
Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
5. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Biura
Organizacyjnego Biegu do dnia 6 października 2019 r. do godz. 13:45 za wpłatą kaucji 100zł.
Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji
są ostateczne.
6. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane w dniu 7 października 2019 roku.
7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie
niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują
od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
9. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek
z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne,
lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo)
zachowują ważność.
Pytania dotyczące regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres
info@mosir.kutno.pl
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Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica zawodnika w wieku od 16 do 18 roku życia
biorącego udział w VII Biegu Ulicznym „Kutnowska Za-Dyszka”
Ja niżej podpisany/podpisana ………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna)

oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym ………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

……………………………………………………,urodzonego……………………………………………………………………………………
(data i miejsce urodzenia)

i wyrażam zgodę na jego/jej udział w biegu ulicznym „Kutnowska Za-Dyszka”.
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu biegu. Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu i wypełniłem/wypełniłam formularz
zgłoszeniowy. Organizator Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, wszystkie osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub
praw innych osób. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego
w przekazach internetowych, gazetach i umieszczania wizerunku mojego dziecka w materiałach
promocyjno - reklamowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka w formie fotografii
lub zapisu wideo wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych z promocją działalności MOSiR
Kutno.

…………………………………………..
(data)

………………………………………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 2
Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą
(art. 13 RODO 2016/679):
Oświadczam, że przed podpisaniem zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kutnie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie
celów.
…. października 2019 r.
............................................................................................................................. ..............
(data i czytelny podpis)
...........................................................................................................................................
W przypadku osoby niepełnoletniej czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Klauzula informacyjna:
1) Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie,
ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno, tel. 0-24 355-22-24
2) Inspektorem
ochrony
danych
jest:
Paweł
Markiewicz,
inspektor
ds.
BHP
i systemów informatycznych MOSiR w Kutnie, Inspektor ds. ochrony danych osobowych MOSiR w
Kutnie. tel. 539-925-907, p.markiewicz.mosir@wp.pl
3) Dane są zbierane w celu realizacji zadań i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (RODO
2016/679 art.6b).
4) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj.
uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
5) Cel zebrania danych osobowych:
BIEG ULICZNY KUTNOWSKA ZA-DYSZKA 2019
6) Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych.
7) Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy i potrzebny do jej realizacji.
8) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do
przetwarzania danych.
9) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające z RODO 2016/679 art.6 p.1c. Nie
podanie danych może uniemożliwić uczestnictwo w imprezach organizowanych przez MOSiR Kutno.
11) Zdjęcia oraz informacje dotyczące uczestników biegu będą publikowane na stronach internetowych
organizatorów oraz w mediach.

Czytelny podpis osoby odbierającej klauzule.........................................................................................................................................
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Załącznik nr 3

………………………………………………..
/nazwisko i imię/

…………………………………………………
/pesel/

PISEMNA ZGODA NA ODEBRANIE PAKIETU STARTOWEGO DLA
UCZESTNIKA PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ

Ja niżej podpisana/ny udzielam zgody aby Pan/Pani…………………………………………..
/nr dow. Osobistego/……………………………………………………………..
aby odebrał mój pakiet startowy w VII Biegu Ulicznym „Kutnowska Za-dyszka”

…………………………………
data i miejscowość

……………………………………
czytelny podpis
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