
Regulamin biegów dla dzieci w ramach imprezy „IV Bieg Beskidnika” 

 

1. Organizatorzy i partnerzy 

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle 

1.2 Patronat Honorowy: Starosta Jasielski 

 

2. Cele: 

2.1 . Popularyzacja biegania, 

2.2  Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,  

2.3. Promocja powiatu jasielskiego, 

2.4. Promocja Magurskiego Parku Narodowego. 

3. Dystanse  

Dzieci do lat 5– dystans ok 200 m 

Dzieci w wieku 6-8 lat – ok 400 m 

Dzieci w wieku 9- 11 lat – ok 700 m 

Dzieci w wieku 12- 15 lat – ok 1200 m. 

 

4. Termin i miejsce: 

Biegi dla dzieci odbędą się 29 września 2019 r. od godziny 12.15 w Parku Rekreacji i Edukacji 

Ekologicznej im. Stanisława Zająca Senatora RP w Foluszu. 

Kolejnośd startów: 

1. Dzieci do lat 5– dystans ok 200 m 

2. Dzieci w wieku 6-8 lat – ok 400 m 

3. Dzieci w wieku 9- 11 lat – ok 700 m 

4. Dzieci w wieku 12- 15 lat – ok 1200 m. 

 



Uczestników wszystkich dystansów zapraszamy na linię startu o godz. 12. 15  

 

5. Zapisy 

 

5.1. Zapisy na biegi dla dzieci odbywad się będą w biurze zawodów (Park Rekreacji i Edukacji 

Ekologicznej im. Stanisława Zająca Senatora RP w Foluszu) 29.09.2019 r. w godz. 11.15 – 

12.00 

5.2. Odpowiedzialnośd za przypisanie do odpowiedniej kategorii  wiekowej spoczywa na 

rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu  

5.3. Nie ma możliwości udziału w biegu kategorii starszej/młodszej niż regulaminowa dla 

daty urodzenia dziecka. 

5.4. Organizator zastrzega sobie limit uczestników 25 osób w każdej kategorii wiekowej 

5.5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostad zweryfikowani w biurze zawodów 

w obecności rodzica lub prawnego opiekuna. 

6. Uczestnictwo w biegach dla dzieci 

6.1. Uczestnicy startują w biegach samodzielnie (bez rodzica/opiekuna). 

6.2. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialnośd za dziecko. 

6.3. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialnośd rodzica lub opiekuna prawnego, 

którzy ponoszą związane z tym ryzyko. Rodzice/ opiekunowie prawni przyjmują do 

wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 

ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwośd odniesienia obrażeo ciała i urazów fizycznych. 

6.4. Organizator nie ubezpiecza uczestników. 

7. Klasyfikacja i nagrody 

7.1. Organizator zapewnia nagrody dla głównych zwycięzców poszczególnych dystansów 

w  oddzielnej klasyfikacji dla chłopców i dziewczynek. 

7.2. Dla każdego uczestnika organizator zapewnia pamiątkowy dyplom i upominek. 

8. Przetwarzanie danych osobowych 

8.1 Administratorem danych uczestników zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle z siedzibą 

ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło. 



8.2 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktowad się 

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl. 

8.3 Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w związku z organizacją Biegów dla dzieci w 

ramach Biegu Beskidnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy, ponieważ zgłoszenie udziału w imprezie stanowi zawarcie z jej organizatorem 

umowy o świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu uczestnictwa w zawodach. Podanie danych 

jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych. Zgoda na publikację wizerunku jest 

dobrowolna i nie jest warunkiem uczestnictwa w zawodach - dotyczy bezpłatnego umieszczania zdjęd 

i danych uczestników (imię i nazwisko, kategoria, wynik, klub) na stronach internetowych 

organizatorów, sponsorów i partnerów, w mediach lokalnych i regionalnych oraz fanpage’ach 

organizatorów i partnerów Biegu na Facebooku. 

8.4 Dane przetwarzane w celu organizacji Biegów dla dzieci będą przechowywane przez okres 
wynikający z przepisów archiwizacyjnych. Danych publikowanych nie planuje się usuwad. 

8.5. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą 
przekazywane do paostw trzecich.  

8.6 Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii,  
do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich 
przetwarzania. W dowolnym momencie można też wycofad zgodę na publikację danych poprzez 
złożenie oświadczenia w sekretariacie MDK lub e-mailowo pod adres: mdkjaslo@o2.pl. 

8.7 W razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa uczestnikom przysługuje prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.8 Więcej informacji na temat przetwarzania danych uzyskasz w sekretariacie MDK w Jaśle  
– tel. 13 446 59 25. 
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