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REGULAMIN 
VIII ULICZNEGO BIEGU PRZEDSZKOLAKA 2021 

Impreza organizowana w ramach Biegu o Puchar Dyrektora MOSiR. 

 
1. Cele: 

1. Promocja Miasta Kutno jako miejscowości wspierającej aktywność ruchową dla najmłodszych 
mieszkańców. 

2. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej dla 
dzieci. 

3. Promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej. 
4. Integracja kutnowskich przedszkoli. 

 
 
2. Organizatorzy: 

Prezydent Miasta Kutno 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie 

 
Współorganizatorzy: 
1. Przedszkola Miejskie w Kutnie 
2. Straż Miejska w Kutnie 
3. Kutnowski Dom Kultury 

 
 
3. Termin biegu: 

Biegi rozpoczną się 26 września 2021 o godzinie 11:00 (z podziałem na grupy wiekowe) ze startem 
i metą przy Kutnowskim Domu Kultury.  
Zbiórka na starcie o godzinie 10.40 (start oznaczony dmuchaną bramą). 

 
 
4. Uczestnictwo. 

1. W biegu biorą udział dzieci wpisane na listy zawodników, które zostały udostępnione  
w przedszkolach. Istnieje możliwość dopisania zawodników do listy bezpośrednio przed 
biegiem w biurze zawodów czynnym od godziny 10:15 usytuowanym w okolicy startu. 

2. Wpis na listę zawodników jest potwierdzeniem zapoznania się opiekunów dzieci z  
regulaminem biegu oraz klauzulą RODO, a także ich akceptacją. Dokumenty dostępne są w 
przedszkolach oraz na stronie www.mosir.kutno.pl . 

3. W trakcie trwania imprezy odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie 
prawni. 

4. Każdy zapisany uczestnik zobowiązany jest  zgłosić się najpóźniej najpóźniej na 15 min. przed 
startem swojej kategorii wiekowej. 

5. Bezpośrednio przed startem rozdane zostaną pamiątkowe czapeczki w których zawodnicy 
pokonają wyznaczone dystanse. Warunkiem otrzymania czapeczki jest wpis na listę 
zawodników.  

http://www.mosir.kutno.pl/
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5. Kategorie wiekowe: 
Przeprowadzone zostaną cztery biegi.  
 
Bieg  1. kategoria  3 lata - dzieci mogą pobiec z rodzicami. 
Start o godzinie 11:00. 

Bieg  2. kategoria  4 lata – dzieci mogą pobiec z rodzicami. 
Start o godzinie 11:10. 

Bieg  3. kategoria  5 lat – dzieci biegną samodzielnie bez rodziców. 
Start o godzinie 11:20. 

Bieg  4.  kategoria  6 lat – dzieci biegną samodzielnie bez rodziców. 
Start o godzinie 11:30. 

 
 
6. Nagrody. 

Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkową czapeczkę oraz medal okolicznościowy. 
 

 
7. Uwagi końcowe: 

Medale zostaną wręczone wyłącznie uczestnikom biegu bezpośrednio po jego zakończeniu. 
 

 
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczna podczas trwania imprezy. 

 
MOSiR Kutno 2021 

 

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: 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.  

5) Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę  

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  

6) Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy i potrzebny do jej realizacji.  

7) 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.  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9) Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające  

z RODO 2016/679 art.6 p.1c. 

(art. 13 RODO 2016/679): 


