Regulamin biegu dla dzieci
15 sierpnia 2021 r.
1. Cel imprezy:
a) popularyzacja i propagowanie biegania wśród dzieci,
b) propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci,
c) wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych.
2. Organizator:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki
(Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą, tel. 42 270 03 15;
e-mail: promocja@aleksandrow-lodzki.pl)
3. Biegi dla dzieci odbędą się w dniu Biegu „Pandemiczna Dycha” tj. 15 sierpnia 2021 r.,
w następujących kategoriach:
a) Aleksandrowski Bieg dla uczniów szkół podstawowych:
 rocznik 2007-2009 (dystans ok. 2 km), start godz. 11:00
 rocznik 2010-2011 (dystans ok. 0,6 km), start godz. 11:20
(start i meta — boisko boczne MOSiR)
 rocznik 2012-2014 (dystans ok. 0,3 km), start godz. 11:30
(start i meta — boisko boczne MOSiR).
b) Aleksandrowski Bieg Maluchów:
 rocznik 2015-2017 (dystans ok. 0,3 km), start godz. 11:40 (start i meta — boisko boczne
MOSiR)
 rocznik 2018-2019 (dystans ok. 0,2 km), start godz. 11:50 (start i meta — boisko boczne
MOSiR).
*Ze względów bezpieczeństwa rodzice proszeni są o pozostanie poza trasą biegu.
4. Rejestracja dzieci:
a) zgłoszenia dzieci przyjmowane są pod adresem e-mail: bieg@aleksandrow-lodzki.pl do dnia
11 sierpnia 2021 r. (zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko dziecka oraz rok jego
urodzenia), a także w Biurze Zawodów w dniach 13 sierpnia 2021 r. (piątek) w godzinach
10:00-20:00 oraz w dniu 15 sierpnia 2021 r. w godz. 7:00-10:30 (MOSiR, ul. 11 listopada 98,
95-070 Aleksandrów Łódzki),
b) bieg ma charakter otwarty, udział w nim jest darmowy,
c) prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci będące pod opieką rodziców lub opiekunów
prawnych, którzy podpiszą stosowne oświadczenie dostępne w biurze zawodów,

d) ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w biegu podejmuje Organizator,
e) otrzymany od organizatora numer startowy dziecko zobowiązane jest przymocować do
koszulki z w sposób, który uniemożliwi jego zgubienie podczas trwania biegu oraz zapewni
możliwość jego identyfikacji podczas przekraczania linii mety,
f) dekorowanych będzie troje pierwszych dzieci z każdej kategorii wiekowej z podziałem na
płeć,
g) wszyscy otrzymają pamiątkowe medale.
5. Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do biegu, tym samym oświadczają, że:
1) akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania,
2) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Organizatora, zgodnie z
ustawą o ochronie danych – załącznik nr 1 do Regulaminu,
3) wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka 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.
6. Zabrania się:
1) udziału w biegu dzieci bez opieki rodziców, opiekunów prawnych,
2) przebywania dziecka oczekującego na bieg poza wyznaczonym sektorem startowym,
3) ingerencji rodziców i opiekunów w wyniki dziecięcej rywalizacji (obowiązują zasady „fair
play),
4) stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym dla dzieci,
5) biegu obok biegnącego dziecka,
6) złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu biegu dla dzieci
– 15 sierpnia 2021 r.



Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka/podopiecznego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania
danych osobowych jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Z Administratorem danych
można skontaktować się pisemnie kierując korespondencję na adres jego siedziby tj. Urząd
Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki,
lub adres poczty elektronicznej: gmina@aleksandrow-lodzki.pl lub telefonicznie (42) 270 03
00.















Można skontaktować się również z powołanym przez administratora inspektorem ochrony
danych – Dorotą Różycką - pisząc na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, pl. Tadeusza
Kościuszki 2, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub wysyłając e-maila na adres:
iod@aleksandrow-lodzki.pl.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka/podopiecznego, jest warunkiem umownym, Pani/Pana dane osobowe oraz dane
osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
zapisów na bieg dla dzieci oraz przez okres jego trwania.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego, będą
przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od zakończenia wyścigu, zaś w zakresie
udzielonej zgody na upowszechnienie wizerunku do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka/podopiecznego, 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 oraz danych osobowych Pani/Pana
dziecka/podopiecznego, jest warunkiem niezbędnym dla dokonania zapisu na bieg oraz jego
realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka/podopiecznego ,będzie niedopuszczenie do udziału w zapisach na bieg.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych oraz danych
osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego, do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

