
Regulamin   EKO DUATHLON  

I. Cel 
1. Promocja Miasta Mysłowice

2. Popularyzacja duathlonu jako wszechstronnej formy ruchu

3. Propagowanie  aktywności  fizycznej  wśród dorosłych  i  dzieci  oraz  zdrowego  stylu  życia 
wśród mieszkańców Mysłowic oraz osób zainteresowanych spoza wymienionego obszaru

II. Organizatorzy:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach ul. Bończyka 32z, 41-400 Mysłowice

tel. 32 317 18 02 
email: sekretariat@mosir.myslowice.pl

III. Typ zawodów
 1. Zawody zorganizowane zostaną według założeń 2 dyscyplin łączonych:  bieg na dystansie 3
km osoby dorosłej + jazda na rowerze na dystansie 1 km dziecka.

IV. Termin, dystans, trasa:
1. Zawody  odbędą  się  w  dniu  23  lipca  2022 r.,  start  zawodów:  godz.10:00 (dokładny
harmonogram zawodów znajduje się na stronie www.mosir.myslowice.pl).
2. Biuro zawodów, Start i Meta  będą się mieścić w Parku Słupna ul. Stadionowa 13, 41-400
Mysłowice

3. Trasa

I część zawodów (dorośli): bieg 3 km (3 pętle) po wytyczonych trasach wokół Parku Słupna.
Limit czasu ukończenia biegu – 30 minut

II część zawodów (dzieci): jazda na rowerze 1 km (1pętla) po wytyczonej trasie wokół Parku
Słupna.  Podczas  konkurencji  rowerowej  obowiązują  zasady  ruchu  drogowego  (ruch
prawostronny).  Na całej  trasie ruch drogowy zostanie zamknięty.  Dozwolone są wszystkie
typy rowerów za wyjątkiem rowerów elektrycznych (ze wspomaganiem elektrycznym). Kask
jest obowiązkowy. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z
nim  na  pobocze  drogi  w  ten  sposób,  aby  nie  zakłócić  przebiegu  wyścigu.  Limit  czasu
ukończenia jazdy na rowerze – 15 minut

4. Jazda na rowerze dziecka nastąpi po ukończeniu biegu osoby dorosłej.

V. Opłaty startowe
        1. Brak opłaty startowej

VI. Zgłoszenia i limity 
1. Zgłoszeń będzie  można dokonać w dniu zawodów tj.  23.07.2022 w biurze  zawodów w
godzinach: 8:00-9:45

2. Limitu zgłoszonych zawodników wynosi 100 osób / 50 drużyn dwuosobowych
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3. Nie  ma  możliwości  uczestniczenia  w  zawodach  tylko  osoby  dorosłej  lub  tylko  dziecka.
Podczas  zapisów  przyjmowane  będą  tylko  zgłoszenia  drużyn  2  osobowych:  rodzic/dorosły
opiekun + dziecko (osoba niepełnoletnia)

VII. Przedział wiekowy

1. Przedział wiekowy uczestników przedstawia się następująco:

◦ dzieci: max. roczniki 2011 

◦ dorośli: osoba pełnoletnia

VIII. Klasyfikacje 
1. Podczas zawodów nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa zawodników.

IX. Nagrody:
1. Każdy  uczestnik zawodów otrzyma pamiątkową koszulkę oraz na mecie medal.

2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie duathlonu.

3. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

X. Warunki uczestnictwa:
1. W  zawodach  mogą  wziąć  udział  osoby  niepełnoletnie  za  pisemną  zgodą  rodziców  lub
opiekunów prawnych na wypełnianym zgłoszeniu w biurze zawodów

2. Brak dolnej granicy wiekowej osoby niepełnoletniej

3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  kontuzje  i  urazy  na  zdrowiu  uczestników
zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Eko Duathlon robią to na swoją odpowiedzialność,
będąc  w  pełni  świadomi  swojego  stanu  zdrowia  i  ewentualnych  przeciwwskazań  do
wykonywania tego typu wysiłku

XI. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
1. Dane osobowe uczestników Eko Duathlonu 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, 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, na stronach 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 w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom
imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca zapisy do biegu i
usługi pomiaru czasu oraz podmiotowi opracowującemu  wyniki  biegów.

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  "Eko  Duathlon".  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. 

XII. Uwagi końcowe:
1. Wszystkich uczestników Eko Duathlon obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Wszystkie  sprawy  nieprzewidziane  regulaminem  reguluje  na  bieżąco  organizator  oraz
Komisja  Sędziowska. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie oraz jego
interpretację.

3. Organizatorzy  nie zwracają kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów osobowych
poniesionych przez uczestników Eko Duathlonu.

4. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.



5. W  przypadku  zejścia  z  którejkolwiek  z  tras  zawodów  zawodnik   zobowiązany  jest  do
niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić
można sędziom lub obsłudze tras. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa

6. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe, organizatorów oraz inne osoby
wyznaczone przez Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w regulaminie.

8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


