Regulamin
VII Żorskiego Biegu Ogniowego - 11 maja 2019
I. Organizator:
1. Organizatorami biegu są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach oraz Klub Biegowy
HRmax Żory.
2. Partnerami biegu są: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Komenda Policji Żory,
Ochotnicza Straż Pożarna Żory, Stowarzyszenie Ratownicze Iskra Żory, ZHP Żory.
3. Biuro zawodów oraz punkt informacyjny mieści się w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Żorach (budynek byłego Gimnazjum) przy ulicy Ks. Klimka 7.
II. Cel:
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.
3. Promocja miasta Żory oraz obchodów Święta Ogniowego, do którego bieg jest zaliczany.
III. Termin miejsce oraz trasa:
1. Bieg odbędzie się 11. 05. 2019 r. (sobota) w porze nocnej, start o godz. 22:30.
2. Miejsce startu i mety na ulicy Ks. Klimka przed kościołem Filipa i Jakuba.
3. Biuro zawodów mieści się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach (budynek
byłego Gimnazjum) przy ulicy Księdza Klimka 7.
4. Trasa biegnie wyłączonymi z ruchu kołowego ulicami miasta Żory o nawierzchni asfaltowej
oraz brukowanej z kostki betonowej w całości oświetlona.
5. Dystans 5 km (jedna pętla) z kontrolnym punktem pomiaru czasu.
6. Trasa biegu posiada aktualny atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
7. Ustala się limit czasu na ukończenie biegu, wynosi on 1 godz. Po przekroczeniu limitu czasu
lub zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego.
IV. Uczestnictwo:
1. Udział w biegu jest otwarty.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (konieczność posiadania
dowodu osobistego).
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie
się w dniu zawodów w Biurze Zawodów (godzina zostanie podana w oddzielnym
komunikacie).
4. Warunkiem udziału w biegu jest ukończenie minimum 16 lat najpóźniej w dniu 11.05.2019r.
5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest okazanie podpisanej przez opiekuna
prawnego uczestnika, zgody na udział w biegu (do pobrania ze strony biegu). Zgodę należy
okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
6. Od uczestnika wymagane jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod
oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji
udziału na własną odpowiedzialność.
7. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip elektroniczny a brak
powyższych powoduje dyskwalifikację zawodnika.
8. Uczestnik imprezy na podstawie art. 6 ust. 1, ppkt „a” Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, oraz art. 81 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn.
zm.) wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie, przetwarzanie swoich

danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją
biegu poprzez publikację zdjęć oraz nagrań wideo z przebiegu VII Żorskiego Biegu
Ogniowego. Każdy uczestnik jednocześnie oświadcza, że materiały nie naruszają jego dóbr
osobistych. Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach elektronicznych,
papierowych, kadrowania, kompozycji. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z
obowiązkiem informacyjnym zawartym w punkcie X niniejszego regulaminu dotyczącym
przetwarzania danych osobowych.
9. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatorów, a także wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
10. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
Uczestników.
11. Ustala się limit zawodników – 900 osób.
V. Pomiar czasu:
1. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie
realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez
firmę Datasport.
2. Każdy zawodnik w cenie opłaty wpisowego otrzyma jednorazowy chip zintegrowany z
numerem startowym.
VI. Zgłoszenia i wpisowe:

1. Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony
2.
3.
4.
5.

www.datasport.pl do 21.04.2019 lub do wyczerpania limitu.
W dniu zawodów nie będzie możliwości wniesienia opłaty startowej.
Od zawodników pobiera się wpisowe w wysokości 40 zł.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Osoby dokonujące zgłoszenia przez internet mogą określić rozmiar pamiątkowej koszulki.

VII. Klasyfikacja i kategorie:
1. Klasyfikacja prowadzona będzie na podstawie czasów netto w niżej wymienionych
kategoriach:
a) generalna, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn,
b) mężczyźni: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi,
c) kobiety: 16-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsze,
d) najlepsi zawodnicy z Żor (kobiety i mężczyźni),

e) "super strażak" - możliwość udziału na podstawie aktualnej książeczki strażackiej.
VIII. Nagrody:
1. Nagrody przyznawane w każdej kategorii za miejsca od I do III:
I miejsce – dyplom, statuetka,
II miejsca – dyplom, statuetka,
III miejsce – dyplom, statuetka.
2. Nagrody przyznawane w klasyfikacji generalnej (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn):
I miejsce – nagroda pieniężna 500,00zł, dyplom, statuetka,
II miejsce – nagroda pieniężna 300,00zł, dyplom, statuetka,
III miejsce – nagroda pieniężna 200,00zł, dyplom, statuetka.
Uwaga!!! Nagrody nie dublują się - zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej
(kat. OPEN) nie będą dekorowani w klasyfikacjach wiekowych.
3. Upominki:
a) dla pierwszych 6 kobiet i pierwszych 6 mężczyzn z Żor,
b) najlepszy czas trasy Żorskiego Biegu Ogniowego z atestem PZLA.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany
klęski żywiołowej, nagły atak zimy, żałoba narodowa itp.).
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, o których
zobowiązują się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
3. Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronie internetowej:
www.mosir.zory.pl i www.7zbo.hrmax.zory.pl.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorom.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione
na terenie obiektu jak i podczas biegu.
6. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w
gestii startujących osób.
7. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
8. Na trasie ustawiony będzie 1 punkt kontrolny.
9. Bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym, dlatego należy stosować się do przepisów
o ruchu drogowym.
10. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, ok. godz. 23:30.
Uczestnicy biegu otrzymują: pamiątkowy numer startowy, pamiątkowy medal, pamiątkową
koszulkę, wodę mineralną na mecie, nagrody dodatkowe (konkurs).
X. Obowiązek informacyjny:
Organizator informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji z siedzibą: 44-240 Żory, ul. Wolności 36a.
2. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji zadań
konkursowych oraz promocyjnych VII Żorskiego Biegu Ogniowego.
3. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyznaczona jest osoba nadzorująca
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przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z
przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie
powyższego celu nie będzie możliwe.
Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Wyjątek stanowi firma Datasport, która za pośrednictwem systemu
elektronicznego prowadzić będzie zapisy oraz dokona pomiaru czasu i klasyfikacji
końcowej uczestników tylko dla potrzeb biegu oraz klub biegowy HRmax Żory, które
odpowiedzialne będzie za prowadzenie biura zawodów w dniu imprezy dla potrzeb
biegu. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa lub
podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

Kierownik biegu:
Krzysztof Waldon – Klub Biegowy HR max Żory, e-mail: ogniowy@hrmax.zory.pl
Koordynator biegu:
Marek Utrata – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach

