
REGULAMIN

Mały Memoriał Jerzego Chromika 

– biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży

I. Cel zawodów  
1. Popularyzacja masowych biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego oraz właściwej rywalizacji 

sportowej.

II. Organizator, termin  i miejsce zawodów  
1. Organizatorem zawodów  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w  Mysłowicach.
2. Termin: 19 czerwca 2021, pierwszy start godz. 10.00, biuro zawodów czynne od godz. 

8.00.
3. Miejsce - Park Słupna w Mysłowicach, ul. Stadionowa 13.

III. Warunki uczestnictwa  
1. W biegach biorą udział dzieci i młodzież w poszczególnych kategoriach wiekowych:

GRUPA UCZESTNICY DZIEWCZĘTA CHŁOPCY

Kategoria 1 Roczniki: 2014 i młodsi 200 metrów 200 metrów

Kategoria 2 Roczniki: 2012 i 2013 300 metrów 300 metrów

Kategoria 3 Roczniki: 2010 i 2011 400 metrów 400 metrów

Kategoria 4 Roczniki: 2008 i 2009 600 metrów 600 metrów

Kategoria 5 Roczniki: 2006 i 2007 800 metrów 1000 metrów

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest  dobry stan zdrowia,  brak przeciwwskazań
lekarskich do uprawiania biegów, jak również przed każdym biegiem dostarczenie przy
zapisie pisemnej zgody rodziców na udział w biegu oraz wypełnionego oświadczenia
COViD-19.

3. Druki  zgody  rodziców  na  bieg  wraz  z  oświadczeniem  COViD-19,  są  do  pobrania:
www.mosir.myslowice.pl     – w zakładce: Dokumenty

4. Opłata startowa wynosi ... zł od osoby, jest pobierana przed biegiem w biurze zawodów.
5. Program minutowy zawodów:

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


G r u p a Zapisy START Dziewczęta START Chłopcy 

Kategoria 1 8.00 – 9.15 10.00 10.05

Kategoria 2 8.00 – 9.30 10.10 10.15

Kategoria 3 8.00 – 10.00 10.20 10.25

Kategoria 4 9.30 – 11.15 11.30 11.40

Kategoria 5 9.30 – 11.30 11.50 12.00

6. W  związku  z  pandemią  COViD-19  wprowadzone  zostają  dodatkowe  zasady
i obostrzenia obowiązujące podczas trwania zawodów na całym obiekcie Park Słupna oraz
w biurze zawodów:

 Wszystkie osoby wchodzące na obiekty muszą mieć założone maseczki lub przyłbice,
zakrywające nos i usta. 

 Zawodnicy są  zobowiązani  do  noszenia  maseczek  lub  przyłbicy  zasłaniającej  usta
i  nos  w  każdej  chwili  poza  sytuacją  rywalizacji  (bieg)  lub  rozgrzewki.  Podczas
aktywności  fizycznej  noszenie  maseczek  jest  niewskazane.  Pozostałe  osoby
zobowiązane są do noszenia maseczek lub przyłbicy przez cały czas przebywania na
obiektach.

 Wszystkie  osoby  uczestniczące  w  zawodach  muszą  przekazać  organizatorowi
zawodów  wypełnione  oświadczenie  dot.  ochrony  zdrowia  w  stanie  epidemii  –
oświadczenie COViD-19

 Osoby  biorące  udział  w  zawodach  (zawodnicy,  opiekunowie,  obsługa  techniczna
i medyczna) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie
zamieszkiwały  z  osobą  przebywającą  na  kwarantannie  lub  izolacji  w  warunkach
domowych w okresie 14 dni przed zawodami. 

 Przy wejściu na obiekt i jego opuszczeniu każda z osób musi zdezynfekować ręce. 

 Do kolejnego biegu zawodnicy mogą być wyprowadzeni tylko jeśli poprzedni bieg się
zakończył, zawodnicy opuścili miejsce/trasę biegu.

 Wprowadzony zostaje limit osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie 
250 osób – obiekt otwarty
150 osób – obiekt zamknięty

 W  biurze  zawodów  mogą  przebywać  jedynie  osoby  dokonujące  zapisu  na  bieg
i  pobierające  numery startowe.  Po dokonaniu zapisu,  osoby te  zobowiązane są do
niezwłocznego opuszczenia biura.

 Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości
między osobami, które organizują imprezę oraz w niej uczestniczą. 

 Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu i pożegnaniu.

 Po zakończeniu biegu zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić miejsce rozgrywek. 



 Do szatni wstęp mają wyłącznie zawodnicy, którzy po przebraniu zobowiązani są do
jej niezwłocznego opuszczenia

IV.   Zasady klasyfikacji indywidualnej
1. Warunkiem  sklasyfikowania  w  poszczególnych  zawodach  jest  ukończenie  biegu.

Wszyscy  uczestnicy  zawodów  biegają  samodzielnie z  karteczkami  startowymi
przypiętymi  z przodu  (na  klatce  piersiowej)  wydawanymi  przed  biegiem  przez
organizatora.

2. Klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie w każdej kategorii oddzielnie.

VI. Nagrody i wyróżnienia
1. Za miejsca 1 – 3 medale/statuetki, nagrody rzeczowe
2. Za miejsca 1 – 10 w każdej kategorii – pakiety pamiątkowe (medal, komin, worek), 

dyplomy
3. Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale 

VII . Ochrona Danych Osobowych i wykorzystanie wizerunku
1. Dane osobowe uczestników Małego Memoriału  Jerzego Chromika 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 uczestnika oraz opiekuna, rok urodzenia, nazwa

szkoły, numer telefonu 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 i nazwiska
uczestnika,  roku  urodzenia,  nazwy  szkoły  na  stronach  internetowych,  MOSiR-u,  na
profilach internetowych zarządzanych przez w/w takich jak Facebook, YouTube oraz w
lokalnych mediach i prasie,

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: firmie ubezpieczeniowej.

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  oraz  opiekunowie  prawni  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  dzieci  i  młodzieży  pn.  XIX
Edycji Młodzieżowych Biegów Przełajowych. 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.

VIII. P  ostanowienia końcowe  
1. W zawodach obowiązuje właściwy, odpowiedni do warunków pogodowych strój i obuwie

sportowe.
2. Zgłoszenie do zawodów - poprzez złożenie organizatorom zgody rodziców na piśmie

oraz  podpisanie  oświadczenia  COViD-19  oznacza,  iż  uczestnik/rodzic/opiekun
prawny  zapoznał  się  z  niniejszym  Regulaminem  Małego  Memoriału  Jerzego
Chromika i akceptuje wszystkie jego, zasady, warunki i postanowienia.

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Zatwierdzam


