
 

 

R E G U L A M I N 
biegów dla dzieci z lubińskich przedszkoli i szkół podstawowych 

podczas VI Biegu Papieskiego 

Lubin, 11 maja 2019 r. 

 

 

ORGANIZATOR:  

• Miasto Lubin i Powiat Lubiński  

• Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie 

 

TERMIN: 
 11 maja 2019 r. o godzinie 14:00 i 15:00 

 

MIEJSCE: 
 Stadion lekkoatletyczny RCS przy ul. Odrodzenia 28b 

 Biuro zawodów znajduje się w holu na poziomie „O” w Cuprum Arena przy ul. 

Sikorskiego 20 

 

UCZESTNICTWO: 
 

• Udział biorą dzieci z lubińskich przedszkoli oraz uczniowie lubińskich szkół 

podstawowych z klas I – III, IV – VII posiadający aktualne badania lekarskie lub pisemną 

zgoda rodziców - opiekunów;  

• Zgłoszenia prowadzone będą poprzez strony internetowe: 

www.rcslubin.pl oraz www.super-sport.com.pl w terminie do dnia 25.04.2019 r.  

• Obowiązuje limit uczestników - 2000 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

• Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacji Imprez RCS - 76 756 11 03 - 04 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 

• 14:00 - 200 metrów Bieg Przedszkolaka 

• 15:00 - 400 metrów Bieg Ucznia 

 

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH: 
 Pakiety startowe mogą odebrać opiekunowie dzieci w czwartek i piątek (09.05 i 10.05) od 

godziny 16:00 do 21:00 oraz w dniu zawodów w sobotę (11.05) od 10.00 do 13:30 w biurze 

zawodów, znajdującym się w holu na poziomie „O” w Cuprum Arena przy  ul.  Sikorskiego 

20. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania 

zawodników na potrzeby reklamowe i promocyjne Organizatorów. Ponadto 

zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń 

czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów 

i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być 

wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-

ROM/DVD, w folderach oraz mediach, na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na 

http://www.super-sport.com.pl/


 

 

potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością 

prowadzoną przez Organizatorów. 

 

• Zgłoszenie udziału w VI Biegu Papieskim jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu. 

• O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie 

komisja sędziowska składająca się z osób upoważnionych przez Organizatorów.  

 

 
 

 

ZA KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do  
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z art. 13 i 14 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 (RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Sportowe Spółka 

z o.o., ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować 

poprzez e-mail: iodo@nsi.net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (zgoda) 

w celu organizacji i przeprowadzenia VI Biegu Papieskiego, przyznania nagród oraz 

promocji imprezy.  

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana imię i nazwisko, wiek oraz wizerunek. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych  

na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora 

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na potrzeby organizacji 

i przeprowadzenia zawodów, przyznania nagród i promocji imprezy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat, w tym 

przez okres niezbędny do organizacji i udokumentowania imprezy oraz okres wynikający  

z przepisów prawa obowiązującego Administratora w tym przepisów prawa podatkowego 

i o przedawnieniu roszczeń. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie 

będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 

zgody. 

8. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy 

ich podania będzie brak możliwości uczestniczenia w zawodach. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
 

mailto:iodo@nsi.net.pl

