
48.  Cross  Mysłowicki
dzieci,  młodzików,  juniorów młodszych, juniorów i seniorów w

biegach przełajowych - 7 marca 2020 r.
   

Honorowe Patronaty:
 Prezydent Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza

Prezesa Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki Jacek Markowski
         

R E G U L A M I N
   
1.    Nazwa  biegu  -  48. Cross Mysłowicki   

2.   Data  przeprowadzenia -  7 marca 2020 r. (sobota)

3.   Typ  biegu      -  przełajowy

4.   Cel  imprezy - popularyzacja  biegów  przełajowych,
- sprawdzian stanu przygotowania biegaczy do mistrzostw Śląska 
     w biegach przełajowych we wszystkich kategoriach wiekowych

   
5.    Miejsce  Crossu     -    Mysłowice Park Słupna, ul. Stadionowa trasa biegowa w
                                  parku oraz na terenie kąpieliska (pętla 1000 m). Sekretariat, 
                                  przebieralnie i przechowalnia bagaży mieścić się będą w w tzw.  
                                  Okrąglaku – Słoneczku MOSiR na terenie Kąpieliska Słupna  
                                  (czynne w dniu zawodów od godz. 9:00).

6.    Godzina  startu      - pierwszy  bieg  (dzieci) – o godz.  11:00, a  ostatnie - 
główne biegi Cross-u, tj. seniorek i seniorów - godz.12:30

7.    Organizator       -  Urząd Miasta Mysłowice 
        - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Mysłowicach 
               ul. Ks. Bończyka 32z      41 – 400  Mysłowice         

 tel.  (32) 317 18 02  fax (32) 222 11 73  
tel. komórkowy:  604 544 198  i  603 181 405 

e-mail: jozekszendera@interia.pl  strona http: www.mosir.myslowice.pl     

8.   Współorganizatorzy:  -  UKS  „Chromik”  Mysłowice

9.   Dyrektor   zawodów  -   Józef  Szendera , tel.:  604 544 198.    
                                                                                                                                  

10.  Warunki uczestnictwa - Posiadanie przez uczestnika ważnych badań lekarskich.
Uiszczenie wpisowego, a także wpłaty kaucji za wydane numery startowe
(kaucja zostanie zwrócona po zdaniu numerów startowych do biura zawodów) 

http://www.mosir.myslowice.pl/
mailto:jozekszendera@interia.pl


11.   Opłata  startowa        -  10.oo zł/dzieci, młodzicy, juniorzy mł. i juniorzy 
         -  15.oo zł/ seniorki i seniorzy

(opłaty będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu 7.03.2020 r.) 

12.   Zgłoszenia    -  Termin nadsyłania zgłoszeń zbiorowych – klubowych pocztą mailową – 
wyłącznie na oryginalnych drukach PZLA do 4 marca 2020 r. włącznie  (w dniu zawodów będą 
przyjmowane wyłącznie zgłoszenia indywidualne seniorek i seniorów).  

Adresy internetowe: jozekszendera@interia.pl     

13.    Dystanse,  kategorie  wiekowe  i  program  minutowy      startów     
        poszczególnych biegów:           

          Kategoria  I    -     d z i e c i         (rocznik  2007 i młodsi):

1000 m  dziewcząt   -       11:00

1000 m  chłopców    -       11:05

Kategoria  II  -      m ł o d z i c y:       (roczniki 2006 - 2005):

1000 m  dziewcząt   -      11:10

2000 m  chłopców    -      11:15        

Kategoria  III    -    j u n i o r z y    m ł o d s i    (roczniki  2004 – 2003):

2000 m  dziewcząt      -    11:25

3000 m  chłopcy         -    11:40

Kategoria  IV    -    j u n o r z y    (roczniki  2002 – 2001):

3000 m  dziewczęta     -    11:55

4000 m  chłopcy          -    12:10

Kategoria  V    -  s e n i o r z y     (roczniki  2000  i  starsi):

 godz. 12:30    - 4000  metrów  kobiet,   

- 6000  metrów  mężczyzn.                  

14.    Sekretariat  zawodów  i  szatnie

                              Biuro zawodów: wpłaty startowego, informacje dla uczestników,  
pobieranie numerów startowych oraz szatnie i przechowalnia 
bagaży - czynne  w  dniu  zawodów  od  godz. 9:00 
w „okrąglaku – Słoneczku MOSiR – Mysłowice, ul. Stadionowa  

15.  Nagrody  i  wyróżnienia: 

        Za zajęcie miejsca 1 - 6 w każdym biegu (kategorii) - dyplomy i okolicznościowe 
         koszulki. Dla najlepszych ”trójek” każdego biegu –  trofea, bony podarunkowe

mailto:jozekszendera@interia.pl


16. Badania  lekarskie:

    Odpowiedzialni za ważność badań lekarskich i za udział w biegach są kierownicy,  
        trenerzy i inne osoby zgłaszające zawodników do zawodów. Zawodnicy pełnoletni 
        biegają na własną odpowiedzialność, składając takie oświadczenie na piśmie.

       17. Komitet organizacyjny  :  

- Dyrektor MOSiR Mysłowice -  Karol Pawlik
- Dyrektor zawodów -  Józef Szendera         

      - Kierownik biura zawodów -  Sebastian Michalak
- Kierownik ds technicznych -  Paweł Gawęda

18. Ochrona danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku:

1. Dane osobowe uczestników 48 Crossu Mysłowickiego w biegach przełajowych będą 
przetwarzane  celach organizacji, promocji oraz nagrodzenia zwycięzców w/w 
zawodów.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,

3. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu oraz imię i 
nazwisko rodzica / opiekuna, nazwa klubu będą przetwarzane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem 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,

4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, 
nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronach 
internetowych, MOSiR-u, Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz na profilach 
internetowych zarządzanych przez  w/w takich jak Facebook, YouTube,

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem 

zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym w szczególności: Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu „Chromik” Mysłowice oraz Śląskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki.



10.Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem s.kotowicz@mosir.myslowice.pl 
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

12.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach.

13.Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i 
czasowo wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka 32z obejmujące 
utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć oraz materiałów 
filmowych przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych i 
promocyjnych zawodów sportowych pod nazwą "48 Cross Mysłowicki". Zgoda 
obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych 
zawierających wizerunek za pośrednictwem dowolnego medium, włączając w to 
publikacje na stronie internetowej MOSiR-u, na profilach internetowych zarządzanych 
przez MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz w lokalnych mediach i prasie. 

18. Uwagi  końcowe:

a)   Zawodnicy zrzeszeni w Klubach Biegacza i innych stowarzyszeniach biegają wspólnie
      z zawodnikami na dystansach ujętych  w regulaminie (nie będą prowadzone dla nich
      osobne klasyfikacje, także dla  seniorek i seniorów nie będzie oddzielnych kategorii
      wiekowych, lecz tylko generalna).

b)   Za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są macierzyste kluby, stowarzyszenia,
      organizacje itp. zgłaszające swoich zawodników do zawodów.

c)   Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem 48. Mysłowickiego
      Crossu w biegach przełajowych i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

d)   Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się
      i równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu 48. Crossu Mysłowickiego. 

     e)   Sprawy nie ujęte w „Regulaminie ...” interpretuje i rozstrzyga organizator.

14 lutego 2020 r.     O R G A N I Z A T O R Z Y


