Regulamin biegu „Aleksandrowski Bieg na 6 Łap”
na dystansie 2,5 km
1.
-

Organizatorzy:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
Stowarzyszenie Aleksandrowskie Forum Społeczne,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.

2. Patronat:
- Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński
3.
-

Cel:
promowanie profilaktyki prozwierzęcej,
dobra zabawa,
rywalizacja z przymrużeniem oka,
zachęcanie do aktywności fizycznej.

4.
-

Termin i miejsce:
Miejsce: MOSiR im. Wł. Smolarka, Aleksandrów Łódzki, ul. 11 Listopada 98,
Data: 5 października 2019 r.,
Godzina: 10.00

5. Uczestnictwo i zgłoszenia:
- wymagane 6 łap, czyli bieg z psim kompanem oraz ukończone 16 lat,
- podpisanie „Oświadczenia zawodnika biorącego udział w Aleksandrowskim biegu na 6 łap”
(na miejscu, przed startem),
- obowiązuje limit 150 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń
- zapisy od godz. 9:00.
6. Nagrody:
- Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają na mecie pamiątkowe medale,
- zdobywcy miejsc od I do III otrzymają puchary.
7. Postanowienia końcowe:
a. przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni,
b. uwaga: osoby pozostawiające w szatni przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na
własną odpowiedzialność, Organizatorzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności,
c. Uczestnik zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu, zatrudnionemu w imieniu Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego
Uczestnika w bezpieczne miejsce,
d. przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego „Oświadczenia zawodnika biorącego
udział w Aleksandrowskim biegu na 6 łap” oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem
i akceptuje jego warunki, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z

e.
f.

g.
h.

uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu
wyłącznie na własną odpowiedzialność,
Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich
mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu,
zapisując się do udziału w biegu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
przez Organizatorów jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
podczas trwania imprezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) oraz udziela
Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie go na wszystkich polach
eksploatacji, w tym utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania
do pamięci komputera, wykorzystywania do promocji i organizacji biegu, zamieszczania i
publikowania w wydawnictwach organizatora, na drukowanych materiałach organizatora, w
prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach radiowych i telewizyjnych,
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z zawodników wywiadu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie
Organizator będzie informował na oficjalnych stronach oraz profilach społecznościowych
organizatorów.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki
sposób będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Burmistrz Aleksandrowa
Łódzkiego z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070
Aleksandrów Łódzki.
 W celu uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, może się Pani/Pan
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w
Aleksandrowie Łódzkim: pod adresem e-mail: iod@aleksandrow-lodzki.pl, pisemnie,
przesyłając korespondencję na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac
Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki z adnotacją „inspektor ochrony danych”.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisów na „Aleksandrowski Bieg na 6
łap” oraz przez okres jego trwania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od
zakończenia biegu, zaś w zakresie udzielonej zgody na upowszechnienie wizerunku do czasu
wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu.
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do
przetwarzanych danych.
 Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza
przepisy prawa.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla dokonania
zapisu na bieg oraz jego realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niedopuszczenie do udziału w zapisach na bieg.
 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

