XXVII BIEG O MEMORIAŁ
Bł. Ks. Bronisława Markiewicza

P R U C H N I K '2019

ORGANIZATORZY:
1.
2.
3.
4.
5.

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
Gmina Pruchnik
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku
Gimnazjum Publiczne w Pruchniku
Parafia Rzymsko-Katolicka w Pruchniku.

CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja sylwetki urodzonego w Pruchniku (1842-1912)
błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza, który przeszedł do
historii jako szlachetny duszpasterz, patriota i organizator szeroko
zakrojonej pomocy ubogim. Był również propagatorem idei
trzeźwości narodu, przywiązującym duże znaczenie do uprawiania
sportów i ćwiczeń fizycznych.
2. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku
i rekreacji oraz upowszechnianie kultury fizycznej.
3. Wyłanianie młodych talentów sportowych.

TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. w Pruchniku.
Start i zakończenie biegu na Stadionie Sportowym w Pruchniku. Trasy
biegu przebiegają ulicami miasta.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu mają wszyscy chętni, zgłoszeni przez szkoły, organizacje
sportowe oraz zgłaszający się indywidualnie pod warunkiem posiadania
aktualnych badań lekarskich.
Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za spełnienie tego
warunku.

NAGRODY:
Zwycięzcy (miejsca: I-III) otrzymują dyplomy, medale i
rzeczowe. Zdobywcy miejsc: IV-X otrzymują dyplomy.
Organizatorzy przewidują przyznanie nagród pocieszenia.

nagrody

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie
w trakcie zawodów.
Organizator nie zwraca kosztów podróży.
Komitet
Organizacyjny Biegu

PROGRAM ZAWODÓW
XXVII BIEGU O MEMORIAŁ
Bł. Ks. Bronisława Markiewicza

Pruchnik, dnia 28 kwietnia 2019 r.

Godz. 1230 – 1350 – zgłoszenia zawodników (biuro zawodów
Stadion Sportowy w Pruchniku)
Godz. 1350 – 1400 – otwarcie zawodów
Godz. 1400 – 1600 – przeprowadzenie biegów:
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- bieg przedszkolaków (rocznik 2012 i młodsi)
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dziewczęta i chłopcy,
- (rocznik 2011-2010) dziewczęta i chłopcy
- (rocznik 2009-2008) dziewczęta i chłopcy
- (rocznik 2007-2006) dziewczęta i chłopcy
- (rocznik 2005-2003) dziewczęta i chłopcy
- bieg otwarty kobiet
- bieg otwarty mężczyzn.

Godz. 1600 – ceremonia dekoracji zwycięzców
Godz. 17 00 - zakończenie zawodów.
Ceremonia dekoracji odbędzie się w dwóch etapach:
I - po biegu w kategorii klas III – IV (rocznik 2009-2008)
II - na zakończenie biegów
Przyznanie nagród pocieszenia odbędzie się po II etapie
dekoracji zwycięzców.

KLAUZULA INFORMACYJNA
XXVII BIEGU O MEMORIAŁ Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) "Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Sportu i
Turystyki w Pruchniku reprezentowanym przez Dyrektora. Dane kontaktowe: ul. Ks.
B. Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik tel. 16 628 80 65, e-mail: ckpruchnik@interia.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
iod@gminapruchnik.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji XXVII Biegu o Memoriał Bł.
Ks. Bronisława Markiewicza przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
na podstawie Pani/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom takim jak: oficjalnym
sponsorom lub partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych
klasyfikacji, konkursów, promocji oraz upublicznienia na stronach internetowych
celem promocji wydarzenia na podstawie zgody osoby której dane dotyczą. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na
ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż 5 lat.
6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie
miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych i prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w organizowanym biegu.
10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnika XXVII BIEGU O MEMORIAŁ Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
Będąc uczestnikiem XXVII biegu o memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko )
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikowanie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska, jak
również przekazania moich danych oficjalnym partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych
klasyfikacji, konkursów lub promocji przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku, w związku z
udziałem w XXVII biegu o memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza.
*Niewłaściwe skreślić

…………………………….………………
Podpis uczestnika

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, zarejestrowanych
podczas XXVII biegu o memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, udostępnionych w przekazach
telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu jak
również na profilach internetowych zarządzanych przez organizatorów biegu i partnerów.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnika XXVII BIEGU O MEMORIAŁ Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka )
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikowanie wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka, jak
również przekazania moich danych oficjalnym partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych
klasyfikacji, konkursów lub promocji przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku, w związku z
udziałem w XXVII biegu o memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza.
*Niewłaściwe skreślić

…………………………….………………
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, zarejestrowanych
podczas XXVII biegu o memoriał Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, udostępnionych w przekazach
telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu jak
również na profilach internetowych zarządzanych przez organizatorów biegu i partnerów.

