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Regulamin

28  Memoriał Jerzego Chromika 
w ramach obchodów 660-lecia Miasta Mysłowice

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz

1. Organizator: 

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Mysłowicach

ul. Ks. N. Bończyka 32 z ,41-400  Mysłowice

telefon: (32)  317 18 17 / (32) 317 18 02

e-mail: s.kotowicz@mosir.myslowice.pl

strona internetowa: www.mosir.myslowice.pl

2. Współorganizator:

UKS Chromik Mysłowice

3. Termin i miejsce:

 28  Memoriał Jerzego Chromika w ramach obchodów 660-lecia Miasta Mysłowice ma 

charakter wirtualny oraz indywidualny. Co oznacza, że każdy uczestnik sam wyznacza 

sobie trasę.

 Oficjalny termin memoriału: 24.10. -  30.11.2020 roku.

4. Warunki uczestnictwa:

 W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat,

 Dopuszcza się możliwość udziału dzieci i młodzieży.  Zgłoszenia osób niepełnoletnich 

muszą być realizowane tylko przez ich opiekunów prawnych / rodziców.

 Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz 

obowiązującymi przepisami.

5. Limit czasu:

 28 Memoriał Jerzego Chromika należy ukończyć do 30.11.2020 roku.

6. Zgłoszenia:

 Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą od 14.10.2020 do 14.11.2020 roku przez 

formularz na stronie www.datasport.pl

 Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby 

dorosłe,

 Udział w wyzwaniu jest płatny. Opłata startowa wynosi 40,00 zł brutto/ osoba,

http://www.mosir.myslowice.pl/


 Możliwość wysłania pakietu startowego wraz z medalem tylko na terenie Polski,

 Koszt wysyłki płatny dodatkowo: 16,00 zł brutto,

 Limit wynosi 250 uczestników.

7. Klasyfikacja oraz nagrody:

 Każdy uczestnik który ukończy bieg wirtualny i w terminie od 24.10. - 30.11.2020 

roku pokona, biegnąc, jednorazowo dystans 10 KM otrzyma pamiątkowy dyplom, 

odlewany medal, dedykowany workoplecak, koszulkę oraz komin.

 Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje pomiaru 

czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu Uczestnik winien posiadać urządzenie 

pozwalające na pomiar czasu, przebyty dystans, datownik i czas. Dla potwierdzenia 

pomiaru i przebytego dystansu Uczestnik zobowiązany jest rejestrować trasę za pomocą 

aplikacji "Rejestrator GPS" Datasport: dostępnej w sklepie Google Play pod adresem 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.datasport.rejestrator. Wtedy wystarczy 

wybrać zawody i postępować zgodnie z poleceniami. Można też wrzucać ręcznie pliki 

GPX lub TCX dokumentujące trasę. Aby dodać ręcznie swój wynik należy wejść w 

wyniki, kliknąć "Dodaj swój wynik" i postępować dalej zgodnie z formularzem. W 

formularzu można też dodawać zdjęcia z biegu które pokazują się w galerii przy 

wynikach. Zalecane jest przesłanie pliku formatu TCX z popularnych aplikacji typu 

Endomondo, Strava, RunKipper, Garmin, Suunto itd.

8. Postanowienia końcowe:

 Decydując się na start w biegu wirtualnym sportowym uczestnik oraz rodzic/opiekun 

prawny (w przypadku osoby niepełnoletniej) zaświadcza, że stan  zdrowia uczestnika 

umożliwia mu udział w w/w imprezie sportowej. Organizator nie zapewnia 

Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu

chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie, 

oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi,

 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, kwestie sporne rozstrzyga 

organizator.

 Każdy uczestnik oraz opiekun / rodzic ma obowiązek zapoznania się z regulaminem 

biegu wirtualnego i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

 Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik oraz opiekun / rodzic akceptuje niniejszy

regulamin.

9. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:



1. Dane osobowe uczestników  28  Memoriału Jerzego Chromika w ramach obchodów 660-
lecia Miasta Mysłowice będą przetwarzane celach organizacji, promocji oraz nagrodzenia
uczestników 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: adres e-mail, imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, 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 na
stronach internetowych, MOSiR-u, 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 do prawidłowej organizacji rajdu rowerowego, w szczególności firmie
obsługującej zapisy – Data Sport.

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 „28 Memoriał  Jerzego Chromika w ramach obchodów
660-lecia Miasta Mysłowice". 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. 


