
I. TERMIN :  28 września  2022.  /  środa /godz. 10 : 00

II. START I META : Stadion Miejski Busko Zdrój , ul. Kusocińskiego 1

III. ORGANIZATOR : Klub Sportowy „SŁONECZKO”  w Busku Zdroju

IV. WSPÓŁORGANIZATORZY 
- Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
- Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
- Instytucje publiczne i prywatne

V. PATRONAT HONOROWY:

VI. CELE IMPREZY:
- propagowanie zdrowego stylu życia
- popularyzowanie biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy 
  aktywnego wypoczynku  
- wyłonienie najlepszych zawodników i szkół w regionie

VII. KATEGORIE, DYSTANSE, KLASYFIKACJE
Otwarcie biura zawodów godz. 9:00
Otwarcie zawodów godz.10.00
1. Dziewczęta klasa I – II - 300 m – godz. 10:10 – rocznik 2014-2015
2. Chłopcy klasa I – II - 300 m – godz. 10: 15 - rocznik 2014-2015
3. Dziewczęta kl. III – IV - 400 m – godz. 10: 20 - rocznik 2013-2012 
4. Chłopcy kl. III – IV- 400 m – godz. 10: 30 - rocznik 2013-2012
5. Dziewczęta kl. V – VI - 800 m – godz. 10: 40 - rocznik 2011-2010
6. Chłopcy kl. V – VI – 800 m – godz. 10: 50 - rocznik 2011-2010     
7. Dziewczęta kl. VII – VIII - 800 m – godz. 11: 00 - rocznik 2009-2008
8. Chłopcy kl. VII – VIII – 800 m – godz. 11: 10 - rocznik 2009-2008  
9. Dziewczęta szkoły średnie - 800 m – godz. 11: 20 - rocznik 2007-2003
10. Chłopcy szkoły średnie – 1200 m – godz. 11: 30 - rocznik 2007-2003
14. Kategoria "Open" (dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich miłośników sportu) - ok. godz. 11 : 40- 400 m - OPEN
15. Dekoracje 11:50
16. Zakończenie imprezy 12:30

VIII. Klasyfikacja Drużynowa Szkół
W biegach będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych i ponadpodstawowych
I miejsce- 15 pkt             IV miejsce- 12 pkt       VII miejsce- 9 pkt      X miejsce- 6 pkt             XIII miejsce- 3 pkt
II miejsce- 14 pkt            V miejsce - 11 pkt       VIII miejsce- 8 pkt     XI miejsce- 5 pkt            XIV miejsce- 2 pkt
III-miejsce 13 pkt            VI miejsce- 10 pkt       IX miejsce- 7 pkt       XII miejsce- 4 pkt           XV miejsce- 1 pkt
 

RegulaminRegulamin
XV Gminnych Biegów PrzełajowychXV Gminnych Biegów Przełajowych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko- Zdrój
Pan Waldemar Sikora

"Popularyzacja sportu oraz szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie lekkoatletyka" jest
współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Busko Zdrój

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Pan Andrzej Bętkowski

Starosta Powiatu Buskiego
Pan Jerzy Kolarz



VIII. NAGRODY
BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY
·Medale i  dyplomy I-III
·Dyplomy IV-VI
- W klasyfikacji drużynowej szkół okazałe puchary za miejsca I-VI dla najlepszych Szkół Podstawowych i osobno dla najlepszych
Szkół Ponadpodstawowych ( warunkiem klasyfikacji szkoły w rankingu drużynowym jest udział co najmniej 3 uczniów)

XI. ZGŁOSZENIA 
W dniu zawodów na płycie stadionu Miejskiego zlokalizowane będzie biuro zawodów, gdzie dostępne będą karteczki startowe i
oświadczenia.
Wzór karteczek (3 str. regulaminu) i oświadczenia (4 str. regulaminu) do podpisania będzie dostępny do pobrania . Wtedy w
biurze zostawiamy tylko podpisane oświadczenia.
Prosimy o czytelne (najlepiej drukowane) wypełnianie karteczek startowych oraz przypięcie karteczki agrafką do koszulki co
znacznie ułatwi odbiór karteczki od zawodników i zapobiegnie zgubieniu karteczek na trasie biegu.            
Wszelkie pytania proszę kierować telefonicznie pod nr tel. 796 005 315 Damian Sator lub meilowo na damiansator@wp.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prawo startu w zawodach mają uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych . Każda szkoła ma prawo zgłosić dowolną
liczbę zawodników na każdym dystansie. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez dyrektora szkoły. W zawodach mogą też
wystartować dorośli oraz wszyscy chętni. Dorośli startują na własna odpowiedzialność. Młodzież niepełnoletnia startująca
indywidualnie ma obowiązek przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w biegach.

-Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że: zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do
jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.
-Zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w
informacji organizacyjnej i technicznej zasad może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.
-Wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także publikację i udostępnienie
wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w internecie przez Klub Sportowy Słoneczko
-Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Interpretacja regulaminu należy do
organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator. Każdy uczestnik zawodów ma podpisane oświadczenie .Niepełnoletni –
podpisują rodzice lub opiekun .
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Oświadczam, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka przez Klub Sportowy „Słoneczko” z siedzibą w Busku Zdroju ul.
Grotta 3a 28-100 Busko Zdrój. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania

danych osobowych uniemożliwia udział dziecka w zawodach sportowych.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych dziecka w wykonania obowiązku

prawnego wynikającego z dotacji na dofinansowanie na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 18a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 29 ust.

1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
Wyrażam zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska,  polegających na rozpowszechnianiu

zdjęć oraz materiałów filmowych z przebiegu zawodów sportowych na stronach internetowych, materiałach
promocyjnych i innym materiałach związanych z zawodami. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

Oświadczenie

Ja, ...............................................( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) oświadczam, że stan
zdrowia mojego dziecka ...................................................(imię i nazwisko dziecka) jest dobry i nie

ma przeciwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w Gminnych Biegach Przełajowych
w dniu 28.09.2022.

Jeżeli taka potrzeba zajdzie, wyrażam zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów
medycznych w stanach zagrażających życiu.

Data, miejscowość, czytelny podpis
.....................................................

Oświadczenie

Ja, ...............................................( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) oświadczam, że stan
zdrowia mojego dziecka ...................................................(imię i nazwisko dziecka) jest dobry i nie

ma przeciwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w Gminnych Biegach Przełajowych
w dniu 28.09.2022.

Jeżeli taka potrzeba zajdzie, wyrażam zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów
medycznych w stanach zagrażających życiu.

Oświadczam, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka przez Klub Sportowy „Słoneczko” z siedzibą w Busku Zdroju ul.
Grotta 3a 28-100 Busko Zdrój. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania

danych osobowych uniemożliwia udział dziecka w zawodach sportowych.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych dziecka w wykonania obowiązku

prawnego wynikającego z dotacji na dofinansowanie na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 18a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w związku z art. 29 ust.

1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
Wyrażam zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska,  polegających na rozpowszechnianiu

zdjęć oraz materiałów filmowych z przebiegu zawodów sportowych na stronach internetowych, materiałach
promocyjnych i innym materiałach związanych z zawodami. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

.....................................................
Data, miejscowość, czytelny podpis



 
KALUZULA INFORMACYJNA –  XV Gminne Biegi Przełajowe

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy „Słoneczko” ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój
2.Z administratorem danych można się skontaktować się  poprzez adres eamil damiansator@wp.p lub przez pocztę na adres klubu.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia
zwycięzców i odbioru nagród. 
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO),
polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem. 
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu
i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna
zgoda osoby, której dane dotyczą. 
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie 
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez
pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika
wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie bieg. Organizator ma również prawo
opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach
zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu. 
9.Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania i rozliczenia zadania.
10. Jednocześnie informujemy, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych
Organizatora i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją XXI
Biegu Zdrojowego, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności
prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik biorąc udział w zawodach lub/oraz przesyłając zdjęcia i
materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez
Organizatora i Sponsorów w związku z organizacją XV Gminnych Biegów Przełajowych
11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w Biegu. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w Biegu. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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