
Regulamin 

Biegu o Puchar Dyrektora MOSiR Kutno 2021 

 
 

I. Organizator. 

Organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie. 

 

II. Termin i trasa biegu.– Park Traugutta 26 września 2021 r. 

Trasa biegu przebiegać będzie alejami w parku Traugutta (1 pętla ok. 1 km). 

 

III. Zgłoszenia w dniu zawodów na starcie biegu.  

Kobiety -  zgłoszenia 12:15 start godz. 12:30 

Mężczyźni – zgłoszenia 13:00 start godz. 13:15 

 

IV. Warunki uczestnictwa. 

Impreza ma charakter otwarty. 

W biegu mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się w terminie 

wyznaczonym przez Organizatora. 

 

V. Kategorie i dystanse: 

KOBIETY OPEN – 2 km,  

MĘŻCZYŹNI OPEN – 4 km 

 

VI. Nagrody (kobiety i mężczyźni). 

Miejsca I-III puchary, miejsca IV- VI statuetki,  miejsca I – XV zaproszenia  

do Aquaparku Kutno. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe czapeczki  

i okolicznościowe medale. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

3. W sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia 

główny oraz organizator. 

4. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów na udział  

w biegu. 

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

6. Warunkiem udziału jest zapoznanie się z klauzula informacyjna RODO przez 

uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego opiekuna prawnego. 

Klauzula jest dostępna na stronie www.mosir.kutno.pl. 

7. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi 

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na następujących polach eksploatacji:  

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz 

rozpowszechnianie w dowolnej formie. 



b) 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. 

c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.  

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. 

e) 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.  

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach.  

g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

h) Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów 

(link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku 

uczestnika).  

8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

9. Pytania dotyczące regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo  

na adres info@mosir.kutno.pl 

 

 

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): 

 

 

MOSiR 2021 

  

mailto:info@mosir.kutno.pl


Oświadczenie rodzica niepełnoletniego zawodnika  
biorącego udział w  Biegu o Puchar Dyrektora MOSiR 2021 

 
 

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 o Puchar Dyrektora MOSiR 2021. 
 
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu biegu. Jednocześnie 

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu biegu. 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) 

 

 


