REGULAMIN
IV BIEG KRASNALA 2019
I. CEL IMPREZY
Cel główny: Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci w wieku 3-6 lat poprzez
organizację w Gminie Bodzanów imprezy sportowo- rekreacyjnej, promującej w
województwie mazowieckim kulturę fizyczną.
1.
2.
3.
4.

Propagowanie biegania, jako podstawowej formy ruchu wśród dzieci.
Integracja i promocja rodzin w środowisku sportowym.
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród rodzin z dziećmi bez uzależnień.
Promocja Gminy Bodzanów oraz Województwa Mazowieckiego.
II. ORGANIZATOR

1. Gmina Bodzanów
2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
III. TERMIN I MIEJSCE
15 sierpień 2019 – godz. 16.00 odbędzie się BIEG KRASNALA na dystansie ok. 50 m
Biuro zawodów w dniu biegu 15.08.2019 r. park przy stawie przy ul. Bankowej od godz.
15.00-16.00
IV.PROGRAM MINUTOWY
15: 30 – 15: 45 - Zapisy do biegu i wydawanie starterów
16: 00 – Bieg Krasnala
16: 15 – Wręczenie medali
16: 20 - Wspólna integracja dzieci -posiłek regeneracyjny
16: 50 – Zakończenie imprezy
Zgłoszenia do biegu od dnia 16.05. 2019 r.
Limit uczestników: decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkie dzieci muszą być zweryfikowane w biurze zawodów w dniu 15.08.2019 r.
ze zgodą rodziców lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.sokol-bodzanow.pl
Formularz należy wydrukować, uzupełnić i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bodzanowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
W biegu Krasnala biorą udział dzieci w wieku 3-6 lat.

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy rodzic dziecka, które będzie uczestniczyć w Biegu Krasnala ma obowiązek
zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.
2. Pobranie pakietu startowego i podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu biegu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć uczestnikom biegu na
potrzeby reklamowe biegu, promocyjne i wykorzystywać w Internecie na fanpage
@sokol.bodzanow oraz na stronie internetowej Organizatora www.sokolbodzanow.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć,
przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystywane na potrzeby
promocyjno – reklamowe związane wyłącznie z działalnością sportową prowadzoną
przez Organizatora.
5. Dzieci uczestniczą w biegu na odpowiedzialność rodziców. Za działania dzieci
odpowiadają rodzice. Rodzice dzieci uczestniczących w biegu nie mogą wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych
podczas trwania imprezy. Organizator ubezpiecza uczestników Biegu Krasnala na
czas zawodów.
Organizator nie odpowiada za ich rzeczy osobiste.
6. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych
substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju.
7. Rodzice lub prawny opiekun dzieci nie mogą być podczas biegu pod wpływem
napojów alkoholowych oraz odurzających.
8. Dziecko zgłaszają osobiście rodzice lub prawny opiekun i ponoszą pełną
odpowiedzialność za jego start oraz sprawują opiekę po biegu podczas odpoczynku i
posiłku dziecka.
9. Rodzice dzieci przez złożenie zgłoszenia pisemnego dziecka na bieg oświadczają, że
akceptują niniejszy regulamin.
10. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu Krasnala.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
12. Koszty przejazdu na bieg ponoszą Rodzice dzieci uczestniczących w biegu.
13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Organizatorowi.
VI. Klauzula informacyjna RODO
1.Uczestnicy wyrażają, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu poprzez stosowne oświadczenie.
2.Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w
Bodzanowie adres: Chodkowo ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów, email: sokol.bodzanow@wp.pl,
3.Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchyleni a dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO:
1) w celu przeprowadzenia IV Biegu Krasnala 2019;

2) zostaną udostępnione Stowarzyszeniu oraz opublikowane na stronach: www.sokol-bodzanow.pl
(dotyczy zdjęć uczestników oraz listy startowe);
3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
przeprowadzenia IV Biegu Krasnala 2019. Niepodanie ich uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia i tym
samym dalszy udział w biegu.
6.Uczestnikom przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
2) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;

3) cofnięcia zgody, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

VII. Wykorzystanie wizerunku
1.Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) w sprawach związanych z uczestnictwem w IV Biegu Krasnala 2019.
2.Zgoda, o której mowa w ust. 1. jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialne.
3.Dla potrzeb promocji spływu wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających
na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4.Zgoda, o której mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego Sokół w Bodzanowie pl, oraz na portalach społecznościowych Fb, YouTube, itp.) oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

ORGANIZATORZY

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

