VIII BYTOMSKI BIEG ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW
REGULAMIN
I.

Organizator
Stowarzyszenie MYbytomianie.

II.

Termin i miejsce
Sobota, 5 grudnia 2020 roku, godz. 11.00 (od godz. 10.00 biegi dzieci).
Bytom – amfiteatr (muszla koncertowa) w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla.
W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia udział jedynie w obecności
rodzica lub opiekuna prawnego.

III.

Dystans
Około 4km ścieżkami parku.

IV.

Pomiar czasu i klasyfikacja
Bieg ma charakter rekreacyjny i odbędzie się bez pomiaru czasu i klasyfikacji
zawodników.

V.

Nagrody i wyróżnienia
W biegu nie są przewidziane żadne nagrody. Każdy uczestnik otrzyma natomiast
pamiątkową zawieszkę.

VI.

Wpłaty na rzecz Wspólnoty Burego Misia
Wpłaty można dokonać na konto:
Stowarzyszenie MYbytomianie
37 1020 2368 0000 2202 0458 1494
(Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA)

VII.

Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie My Bytomianie
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Woźniaka 63/8. Adres korespondencyjny: 41-902
Bytom, ul. Jagiellońska 34/16.
2. Dane osobowe uczestników takie jak imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość,
nazwa klubu będą przetwarzane w celu organizacji VIII Biegu Świętych Mikołajów.
3. 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.
4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia,
nazwiska, miejscowości, nazwy klubu
na stronie internetowej
www.elektronicznezapisy.pl.
5. Wizerunek uczestników zawodów może zostać utrwalony na dowolnych
nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki
przekazu dla celów sprawozdawczych i promocyjnych.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik

ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne.
VIII.

Postanowienia końcowe
Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia OC oraz nie ponosi
odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz
zmiany przebiegu wydarzenia w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń
epidemiologicznych.
Udział w biegu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczna decyzja należy do
organizatora.

zapraszaMY!

