
     Bytom, 27.04.2020 r.  

„Pomaganie przez bieganie” 
Regulamin 

I. Cel zawodów 

1. Zbiórka pieniędzy na walkę z epidemią koronawirusa dla Szpitala Specjalistycznego  
Numer 1 w Bytomiu  

2. Popularyzacja masowych biegów przełajowych 

3. Wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego oraz właściwej rywalizacji 
sportowej 

4. Popularyzacja tras biegowych  

II. Organizator i miejsce zawodów 

1. Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

2. Opublikowanie zdjęcia przebiegniętej trasy (screen z aplikacji z ilością przebiegniętych 
kilometrów) wraz z selfie biegacza lub zdjęcia z trasy 

3. Zawodniczki i zawodnicy wybierają dowolne trasy biegu 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, oraz brak przeciwwskazań 
lekarskich do uprawiania biegów 

2. Opłatą startową jest dowolna kwota wpłacona na Szpital Specjalistyczny Numer 1 w 
Bytomiu. Numer konta do wpłat: ING BANK ŚLĄSKI 94 1050 1230 1000 0002 0411 7725 UKS 
MOSM Bytom, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom (w tytule imię i nazwisko, pomaganie przez 
bieganie 2020) 

IV. Kategorie wiekowe i dystans biegów 

1. Zawody przeprowadzone zostaną w kategorii OPEN z podziałem na kobiety i mężczyzn 

2. Uczestnicy sami wybierają trasy i przebiegnięty dystans 

V. Termin biegów 

1. Zawody odbędą się w terminie 01.05 – 22.05.2020 r.  

VI. Zasady zawodów 

1. Uczestnicy w terminie 01-22.05.2020 r. biegają na wybranych przez siebie trasach 

2. Po każdym biegu uczestnicy publikują w wydarzeniu na Facebooku (uczestnik publikuje 
swoje kolejne trasy pod swoim pierwszym postem w wydarzeniu, w celu ułatwienia 



sumowania przebiegniętych kilometrów) „Pomaganie przez bieganie” screen z przebiegniętą 
trasą biegu wraz z pokonanymi kilometrami, oraz selfie lub zdjęcie z dowolnego miejsca na 
trasie 

3. Do klasyfikacji generalnej sumowane są wszystkie przebiegnięte kilometry w terminie 
01.05-22.05.2020 r.  

VII. Nagrody i wyróżnienia 

1. Po każdym tygodniu kobieta i mężczyzna z największą ilością przebiegniętych kilometrów w 
danym tygodniu otrzyma upominek 

2. Trzy pierwsze osoby w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn OPEN po całym czasie 
trwania akcji, tj. 01-22.05.2020 r. otrzymają medale oraz nagrody 

VIII. Ochrona Danych Osobowych i wykorzystanie wizerunku 

1. Dane osobowe uczestników biegu „Pomaganie przez bieganie” będą przetwarzane w 
celach organizacji, promocji oraz nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Bytomiu 
41- 902, ul. Parkowa 1 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem 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. 

3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia i nazwiska 
uczestnika na stronach internetowych, OSiR-u, na profilach internetowych zarządzanych 
przez w/w takich jak Facebook, YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

5. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem 
zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu. 

8. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt: sekretariat@osir.bytom.pl we 

mailto:sekretariat@osir.bytom.pl


wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne 
ale niezbędne do udziału w zawodach. 

11. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i 
czasowo wykorzystanie wizerunku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu 41- 902, ul. 
Parkowa 1, obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć 
oraz materiałów filmowych przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, 
markemngowych i promocyjnych zawodów sportowych pn. „Pomaganie przez bieganie”. 
Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych 
zawierających wizerunek za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to publikacje 
na stronie internetowej OSiR-u, na profilach internetowych zarządzanych przez OSiR takich 
jak Facebook, YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.  


