
R E G U L A M I N 

  XIII CZWÓRBOJU MOSiR  

 

5.07.2020 r. 
 

1. Organizator.  

Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach. 

Współorganizatorem Stowarzyszenie  Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach. 

 

2. Termin i miejsce. 

Start, meta i biuro zawodów – Ośrodek Sportów Wodnych („MARINA”) - 5.07.2020 r.  

– trasa biegowa i jazdy na rowerze w lesie oraz kajakiem na jeziorze Paprocańskim. 

 

3. Warunki uczestnictwa. 

                             W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą swój udział w terminie 

 wyznaczonym przez Organizatora. 

 Organizator może przyjąć maksymalnie 60 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń 

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą swój udział w terminie 

wyznaczonym przez Organizatora. Opłata startowa wynosi 20 zł, płatna w dniu zawodów. 
 

UWAGA! 

W czasie zawodów uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

4. Zgłoszenia. 

 

Zgłoszenia online do dnia 29 czerwca 2020 roku. (włącznie) 

https://dostartu.pl/xiii-czw-rb-j-mosir-v4870 

 

Zapisy w dniu zawodów w biurze zawodów od godz. 8.00 – w przypadku gdy zostały wolne miejsca.            
 

Start pierwszego zawodnika   godz. 8.45 
 

5. Kategorie i dystanse: 

 

    rower 12 km;       bieg 2 km;       kajak mężczyźni 400 m;    kajak kobiety 200 m;       bieg 2 km 

 

     KOBIETY       MĘŻCZYŹNI 

 40 lat i młodsze      40 lat i młodsi 

 41 lat i starsze       41 lat i starsi 

6. Nagrody. 

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc zawodnicy otrzymają trofea sportowe i nagrody rzeczowe. 
 

7. Postanowienia końcowe. 
 

 zawodnicy zobowiązani są  posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział  

 w zawodach lub napiszą oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, 

• zawodnicy startują w kaskach rowerowych, 

 organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, 

 w sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny oraz organizator, 

https://dostartu.pl/xiii-czw-rb-j-mosir-v4870


 obowiązują zapisy Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSiR Tychy, 

dostępnego na stronie www.mosir.tychy.pl oraz w trakcie imprezy w Biurze Zawodów. 

 zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są przedstawić zgodę opiekunów na udział w imprezie, 

 kontakt: org.imp@mosir.tychy.pl ; tel. 663 222 032; 

8. Obowiązek informacyjny 
 

1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe 

przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z udziałem w 

otwartych imprezach i zajęciach sportowych oraz osób przebywających na terenie imprezy. Współadministratorem 

danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach, z siedzibą w Tychach przy ul. Sikorek 2. 

2. Dane osobowe dot. uczestników zawodów lub ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także dane pracowników 

obsługi Imprezy, w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, wyników zawodów, zwycięzców, 

a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników obsługujących Imprezę  przetwarzane są w oparciu 

o wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznie (art.6 ust.1 lit. e) RODO w celu realizacji zadań 

statutowych MOSIR. Dane trenerów i pracowników obsługi imprezy są przetwarzane na podstawie zawartej umowy 

(art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Dane uczestników zawodów, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz 

osób z obsługi imprez przetwarzane są także w oparciu o art.6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń rachunkowych 

i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty wynagrodzenia). 
 

3. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie 

rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,  

promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, 

Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby 

trzecie, za których MOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na 

podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Udział w imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem 

zgody i akceptacją REGULAMINU. 
 

4. Każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia 

swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12, z zastrzeżeniem, 

że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały przekazane np. prasie, to 

po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Odwołanie zgody 

może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 

w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.mosir.tychy.pl. Zgoda została wyrażona 

dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana. 

5. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych podczas imprez sportowych wynikają tylko i wyłącznie 

z Regulaminów Imprez MOSIR Tychy. Dotyczy to imprez organizowanych lub współorganizowanych przez MOSIR 

Tychy, gdy MOSIR jest administratorem lub współadmnistratorem danych osobowych uczestników imprez. 

6. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, a profilowanie następuje tylko i wyłącznie 

pod kątem zasad uprawianej dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej. 
 

7. Dane osobowe uczestników Imprez mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. 

oficjalnym sponsorom i partnerom wspomagającym organizację imprezy, sędziom, służbom porządkowym 

i służbom medycznym, prasie, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), prawnikom, towarzystwom 

ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom.” 

8. W odniesieniu do danych zamieszczanych w mediach społecznościowych na oficjalnych fanpage’ach MOSiR 

Tychy (w tym na facebook’u) informujemy, że dane osób trzecich pozyskanych od członków forum 

społecznościowego nt. innych osób możemy zawsze usunąć, jeżeli złożycie Państwo sprzeciw wysyłając na adres 

mailowy kontakt@mosir.tychy.pl – nie dotyczy postów innych użytkowników mediów społecznościowych. 

9. Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 3 lata, a listy uczestników 

imprez/zajęć przez 5 lat. 

http://www.mosir.tychy.pl/
mailto:org.imp@mosir.tychy.pl
http://www.mosir.tychy.pl/
mailto:kontakt@mosir.tychy.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

Nazwisko uczestnika ……………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. 

 

Data ur…………………………………………………  Miasto …………………………………………………. 

Przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami fizycznymi, które pociągają za sobą 

naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych.  

Oświadczam, iż jestem zdrowy i nie posiadam wad wrodzonych, które mogą zagrażać mojemu zdrowiu i życiu. Oświadczam, że startuje na własną 

odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – XIII Czwórbój MOSiR. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym 

Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. 

Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy oraz przetwarzanie 

moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją zadania w ramach realizacji celów 

statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe i wizerunkowe (nazwisko, imię, rocznik, miasto, klub) 

pojawią się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach społecznościowych oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. 

Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku 

poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach 

istniejących obecnie. Udzielam nieodpłatnej licencji  na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku. 

 

 

Oświadczam, że jestem zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych domowników 

objawy wirusa SARS-CoV-2 - między innymi temperatura, kaszel, duszności oraz innych chorób zakaźnych, w związku 

z czym mogę brać udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR w Tychach, przestrzegając 

obowiązujących regulaminów i przepisów prawa. 

Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora, w momencie zachorowania. Zdaję sobie sprawę, że nie ma 

gwarancji, iż udział w imprezie nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-

19. Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla mojego zdrowia i 

życia.  

Oświadczam, że żadna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie przebywa  na kwarantannie  ani 

w izolacji w warunkach domowych.  

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez MOSiR w 

Tychach w czasie trwania epidemii. 
 

 

 

  data .......................,                               czytelny podpis............................................. 
 

*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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
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KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ - ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

Nazwisko uczestnika ……………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. 

 

Data ur…………………………………………………  Miasto …………………………………………………. 

Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna ………………………………………………………. 

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka.  
 

SYNA/CÓRKI* …………………………….………………../data urodzenia ……………..……  

Jako rodzic/opiekun prawny* przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami 

fizycznymi, które pociągają za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych. Oświadczam, że 

moje dziecko/podopieczny* jest zdrowe i nie posiada wad wrodzonych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu. Oświadczam, że moje 

dziecko/podopieczny* startuje za naszą zgodą i na naszą odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – XII Tyski Czwórbój. Zapoznałem 

się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję postanowienia.  

Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest MOSiR Tychy, ul Piłsudskiego 12 43-100 Tychy oraz przetwarzanie 

danych osobowych Syna/Córki* odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją zadania w ramach realizacji 

celów statutowych MOSiR-u w Tychach. Przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe i wizerunkowe Syna/Córki* (nazwisko, imię, rocznik, 

miasto, klub) pojawią się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach społecznościowych oraz filmiku i zdjęciach z wyżej 

wymienionej imprezy. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli taka potrzeba zaistnieje Wyrażam zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy 

z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich 

mediach istniejących obecnie. Udzielam nieodpłatnej licencji  na wykorzystanie utrwalonego wizerunku mojego dziecka.  

 

 

Oświadczam, że jestem zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych domowników 

objawy wirusa SARS-CoV-2 - między innymi temperatura, kaszel, duszności oraz innych chorób zakaźnych, w związku 

z czym mogę brać udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR w Tychach, przestrzegając 

obowiązujących regulaminów i przepisów prawa. 

Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora, w momencie zachorowania. Zdaję sobie sprawę, że nie ma 

gwarancji, iż udział w imprezie nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-

19. Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla mojego zdrowia i 

życia.  

Oświadczam, że żadna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie przebywa  na kwarantannie  ani 

w izolacji w warunkach domowych.  

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez MOSiR w 

Tychach w czasie trwania epidemii. 
 

 

data .......................,                            czytelny podpis rodzica/opiekuna............................................. 

 

 

*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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 


