
REGULAMIN 

Wiosenny Test Coopera 
 

1. Organizator:  

      Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu. 

2. Termin i miejsce:  

▪ Środa 29.03.2023 r., 

▪ Bieżnia lekkoatletyczna na terenie V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego im. Kamili Skolimowskiej, ul. Powstańców Śląskich 2, 41-902 Bytom. 

3. Cele imprezy: 

▪ sprawdzenie poziomu kondycji fizycznej, 

▪ popularyzacja biegu jako najprostszej i najprostszej formy aktywności ruchowej, 

▪ zachęta do systematycznego biegania w celu poprawy wydolności organizmu. 

4. Warunki uczestnictwa: 

1. W Wiosennym Teście Coopera mogą brać udział wszyscy zainteresowani powyżej                  

13 roku życia. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców                       

lub prawnych opiekunów. 

2. Osoby dorosłe zostaną dopuszczone po podpisaniu oświadczenia, że startują na własną 

odpowiedzialność. 

3. Impreza jest bezpłatna dla wszystkich chętnych chcących sprawdzić się w Wiosennym 

Teście Coopera. 

4. Test wykonywany będzie co 20 minut. Grupy nie mogą być większe niż 8 osób.                   

Bieg musi być poprzedzony indywidualna rozgrzewką! 

5. Harmonogram: 

▪ 17:00 otwarcie zapisów – namiot OSiR Bytom obok bieżni lekkoatletycznej. 

▪ 17:30 start biegów.  

▪ 17:30-20:00 biegi uczestników.  

▪ 20:00 zakończenie. 

6. Ochrona Danych Osobowych i wykorzystanie wizerunku: 

1. Dane osobowe uczestników Wiosennego Testu Coopera będą przetwarzane w celach 

organizacji oraz promocji wydarzenia. 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu,                            

41-902 Bytom, ul. Parkowa 1. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko uczestnika                          

oraz opiekuna, rok urodzenia 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. 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. 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

5. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem 

zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu. 

6. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych                          

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt: iod@eduodo.pl                        

we 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. 

7. 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. 

8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne                  

ale niezbędne do udziału w wydarzeniu. 

9. Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne, 

nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Parkowa 1 obejmujące utrwalanie, obróbkę, 

powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych 

przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych                               

i promocyjnych wydarzenia. Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć 

i materiałów filmowych zawierających wizerunek za pośrednictwem dowolnego medium, 

włączając w to publikacje na stronie internetowej organizatora oraz na profilu Facebook. 

7. Postanowienia końcowe: 

1. Każdy uczestnik testu otrzyma pamiątkowy imienny certyfikat. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii spornych oraz nieujętych                      

w regulaminie. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscu odbywania się biegu.   

4. Wydarzenie odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. 

 

mailto:iod@eduodo.pl

