
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽNICKÉHO BĚHU 

 

I. ORGANIZÁTOŘI: 

Město Cieszyn 

Město Český Těšín 

Správa účelových zařízení 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie  

Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak 
 

II. TERMÍN: 

26 dubna 2020, 10:00 hod. 
 

III. TRASA: 

Ulicemi Cieszyna a Českého Těšína přes hraniční mosty – délka trasy 2 km.  

Start – ul. Jana Łyska v Cieszyně u sportovní lávky. Cíl – ul. Jana Łyska 21 Cieszyn na městském 

stadionu.   
 

IV. ÚČASTNÍCI: 

1. Běhu se mohou zúčastnit závodníci narozeni v roce 2001 a mladší, kteří při vyzvednutí 

startovního balíčku doloží podepsaný souhlas rodiče/zákonného zástupce s účastí v závodě (příloha č. 1) 

2. Přihlášení účasti v závodech je totožné s: 

a) akceptací tohoto řádu, 

b) potvrzením, že neexistují jakékoliv zdravotní kontraindikace pro účast v běhu, 

c) potvrzením, že se účastník seznámil s obsahem informační doložky ohledně zpracování 

osobních údajů, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto řádu, 

d) souhlasem se zpracováním osobních údajů, 

e) souhlasem s bezplatným zaznamenáním a použitím obrazu účastníka. 

3. Pořadatelé nepočítají se startem osob s postižením na invalidních vozíkách. 

4. Všichni účastníci závodu jsou povinni se řídit pokyny osob odpovědných za bezpečnost, 

pořádkových služeb a obsluhy ze strany Organizátorů. 

5. Plnoletí účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní jednání a chování a v případě nezletilých 

závodníků nesou zodpovědnost zákonní zástupci.  

 

V. PŘIHLÁŠENÍ: 

1. Přihlášení školních skupin a sportovních klubů:  

a) do běhu se lze zaregistrovat výhradně elektronicky prostřednictvím stránek datasport.pl nebo 

fortuna.bieguliczny.pl (přihlášení skupin a dětí) do 6. dubna 2020, 

b) učitelé/vedoucí z Polska musí osobně vyzvednout startovní balíčky se startovními čísly pro 

děti ve dnech 16. – 17. dubna 2020 v 9:00 –14:00 hod. v kanceláři závodu na adrese al. Jana 

Łyska 21 v Cieszyně (nepřidělené balíčky se startovními čísly je možné vrátit do 24. dubna 

2020 do 15:30 hod. v kanceláři závodu na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně). 



c) startovní balíčky se startovními čísly pro děti z České republiky musí být vyzvednuty ve dnech 

16. – 17. dubna 2020 od 9:00 do 14:00 hod. na zimním stadionu v Českém Těšíně, ul. 

Svojsíkova 833 (nepřidělené balíčky se startovními čísly jsou učitelé povinni vrátit  

do 23. dubna 2020 do 14:00 hod. na zimní stadion v Českém Těšíně, ul. Svojsíkova 833). 

2. Individuální přihlášení: 

a) do běhu se lze zaregistrovat výhradně prostřednictvím stránek datasport.pl nebo 

fortuna.bieguliczny.pl (přihlášení skupin a dětí) do 6. dubna 2020, 

b) startovní balíček je možné vyzvednout ve dnech 16. – 17. dubna 2020 od 9:00 do 14:00 hod. 

v kanceláři závodu na městském koupališti na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně nebo v den 

závodu v kanceláři závodu na městském koupališti na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně  

od 7:30 do 9:30 hod. 
 

VI. ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

10:00 – dívky 2007 a mladší     

10:20 – chlapci 2007 a mladší 

10:40 – mládež 2005 – 2006 a juniorky 2001 – 2004 

11:00 – mládež 2005 – 2006 a junioři 2001– 2004 

 

VII. POPLATKY: 

1. Startovné je zdarma. 

2. Náklady na organizaci hradí pořadatel. 

 

VIII. MĚŘENÍ ČASU: 

1. Systém společnosti Datasport z digitálních čipů vestavěných do startovního čísla a zajištěných 

molitanem. 

2. Startovní číslo je připraveno k použití a mělo by být správně připevněno na přední straně trička 

pomocí čtyř spínacích špendlíků. 

3. Závodníci bez startovních čísel budou diskvalifikováni. 

4. Číslo s čipem je majetkem závodníka a bude mu předáno v kanceláři závodu při vyzvednutí 

startovního balíčku. 
 

IX. KANCELÁŘ ZÁVODU: 

1. Místo: městské koupaliště ul. Jana Łyska 23, Cieszyn. 

2. Termín a otevírací hodiny: neděle 26. dubna 2020 od 7:30 do 9:30 hod. 
 

X. ÚSCHOVNA: 

3. Místo: městské koupaliště ul. Jana Łyska 23, Cieszyn. 

4. Termín a otevírací hodiny: neděle 26. dubna 2020 od 7:30 do 12:00 hod. 
 

XI. KLASIFIKACE: 

1. Věkové kategorie: 

a) dívky 2007 a mladší, 

b) chlapci 2007 a mladší, 

c) mládež dívky 2005 – 2006, 

d) mládež chlapci 2005 – 2006,  

e) juniorky 2001 – 2004, 

f) junioři 2001 – 2004. 

2. Školy: 

a) škola s největší účastí žáků z Cieszyna, 

b) škola s největší účastí žáků z Českého Těšína.  

XII. ODMĚNY: 



1. Za první místo v každé věkové kategorii – pohár.  

2. Za 1. – 3. místo v každé kategorii – věcné ceny. 

3. Cena a pohár starostky města Cieszyna pro školu s největší účastí žáků z Cieszyna. 

4. Cena a pohár náměstka hejtmana Moravskoslezskeho kraje pro školu s největší účastí žáků  

z Českého Těšína.  

 

XIII. PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Pravidla pro ochranu osobních údajů jsou uvedena v informační doložce, která tvoří přílohu č. 2 

k tomuto řádu, přičemž jejich úplný obsah je dostupný u: 

1. Správce osobních údajů – Starosty města Cieszyna (Koordinátorem sportovních závodů je 

Sportovní oddělení Městského úřadu v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, 

e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684). 

2. Na internetových stránkách datasport.pl a fortuna.bieguliczny.pl. 
 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

1. Organizátoři zajištují lékařské zabezpečení po dobu celého běhu. 

2. Každý závodník obdrží pamětní tričko a startovní číslo se spínacími špendlíky, diplom se jménem 

– certifikát (ke stažení na stránce datasport.pl), oplatek a vodu v cíli závodu. 

3. Není povoleno běhání s kočárky, hůlkami, nástroji, zvířaty a s doprovodem kol nebo osob  

na kolečkových bruslích. 

4. Každý přihlášený účastník je povinen dodržovat soutěžní řád a předpisy týkající se příhraniční 

zóny. 

5. Rozhodnutí Organizátorů jsou neodvolatelná. 

 

XV. PŘÍLOHY: 

1. Prohlášení zákonného zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilého. 

2. Informační doložka o zpracování osobních údajů. 

 

  



Příloha č. 1 

Prohlášení 
 

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………… 

Datum narození dítěte:……………………………………………………..…………… 

Název školy/klubu:……………………………………………………………………… 

Adreas bydliště:……………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon rodiče/zákonného zástupce:………………………………………… 

 

Tímto jako zákonný zástupce – rodič*/zákonný zástupce* výše uvedené nezletilé osoby prohlašuji, že tato 

osoba je způsobilá k účasti v běžeckých závodech „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh 

FORTUNA), organizovaných dne 26. dubna 2020 a zároveň potvrzuji, že neexistují jakékoliv zdravotní 

kontraindikace pro účast dítěte v těchto sportovních závodech. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s předpisy 

soutěžního řádu a že s nimi souhlasím. Souhlasím s aktivní účastí dítěte v této sportovní soutěži a nesu za ně 

plnou odpovědnost. 

Dobrovolně a vědomě souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte a bezplatným zaznamenáváním 

a využíváním jeho obrazu Správcem osobních údajů – Starostou města Cieszyna, ul. Rynek 1, 43 – 400 

Cieszyn, za účelem účasti ve sportovních závodech „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh 

FORTUNA), včetně z toho vyplývajících propagačních, informačních a dokumentačních účelů. Tento souhlas 

je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, což nemá vliv na zákonnost zpracovávání, k němuž docházelo na 

základě předchozího souhlasu, před odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě tohoto 

souhlasu. 

Informační doložka: 

1. Správcem osobních údajů, zpracovávaných v rámci sportovních závodů „12. Cieszyński FORTUNA 

Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) je starosta města Cieszyn, Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn, e – mail: 

urzad@um.cieszyn.pl (Koordinátorem sportovních závodů je Sportovní oddělení Městského úřadu  

v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 

261 684). Za účelem registrace přihlášení a obsluhy měření času běhu Správce svěřil zpracování 

osobních údajů účastníků sportovních závodů společnosti Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 

Szczawno – Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl (dále jen: Datasport) za účelem registrace přihlášení 

a obsluhy měření času po dobu běhu; 

2. Kontaktní údaje inspektora pro ochranu osobních údajů: Městský úřad v Cieszynie, Rynek 1, 43 – 400 

Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl; 

3. Soutěžní řád hlavního běhu a běhu pro mládež je dostupný u Koordinátora sportovních závodů nebo 

na stránce datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl; 

4. Registrace do „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu” (12. Těšínský běh FORTUNA) probíhá 

prostřednictvím stránek Datasport. Správcem osobních údajů profilů vytvořených na těchto stránkách 

je společnost. Více informací najdete na: datasport.pl. 

 

 

 

 

…..............................…............................. 

(datum, čitelný podpis rodiče/zákonného zástupce) 

* nehodící se škrtněte 

  



Příloha č. 2 
 

INFORMAČNÍ DOLOŽKA 

ohledně zpracování osobních údajů 
 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  Sb. zák. EU L 119 

z 4.05.2016, str.1), dále jen nařízení 2016/679 informujeme účastníka sportovních závodů, zákonného 

zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilé osoby, která se účastní sportovních závodů 

nebo osobu oprávněnou k účasti v ověřování a převzetí startovního balíčku že: 

1. Správcem osobních údajů, zpracovávaných v rámci sportovních závodů „12. Cieszyński 

FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) je starosta města Cieszyn, Rynek 1,43 – 

400 Cieszyn, e – mail: urzad@um.cieszyn.pl (Koordinátorem sportovních závodů je 

Sportovní oddělení Městského úřadu v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, 

e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684). Za účelem registrace přihlášení  

a obsluhy měření času běhu Správce svěřil zpracování osobních údajů účastníků sportovních 

závodů společnosti Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, e – mail: 

biuro@datasport.pl (dále jen: Datasport); 

2. Kontaktní údaje inspektora pro ochranu osobních údajů: Městský úřad v Cieszynie, Rynek 

1,43 – 400 Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl; 

3. Soutěžní řád hlavního běhu a běhu pro mládež je dostupný u Koordinátora sportovních závodů 

nebo na stránce datasport.pl a fortuna.bieguliczny.pl; 

4. Registrace do „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu” (12. Těšínský běh FORTUNA) probíhá 

prostřednictvím stránek Datasport. Správcem osobních údajů profilů vytvořených na těchto 

stránkách je společnost. Více informací najdete na: datasport.pl; 

5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem organizace sportovních závodů  

„12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) na základě: 

a) čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/679 – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (souhlas osoby, které se 

osobní údaje týkají v souladu s nařízením 2016/679 znamená dobrovolný, konkrétní, 

uvědomělý a jednoznačný projev vůle, na jehož základě osoba, které se osobní údaje 

týkají, v podobě prohlášení nebo důrazného jednání potvrzuje, že souhlasí se 

zpracováním její osobních údajů), 

b) čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 2016/679 – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, 

jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před 

uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (souhlas s Řádem hlavního běhu 

nebo Řádem běhu pro mládež), 

c) čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 2016/679 – zpracování je nezbytné pro splnění právní 

povinnosti, která se na správce vztahuje. 

6. Odběratelem Vašich osobních údajů je společnost Datasport a informatické společnosti, které 

poskytují služby v rozsahu softwaru a hostingu. Údaje účastníků budou využívány pro 

zpracování seznamů s výsledky hlavního běhu a běhu pro mládež (v rozsahu jméno, příjmení, 

město, klub, škola, země, ročník, pohlaví, čas), které budou zveřejněny na internetu a mohou 

být využívány také organizátory, sponzory a zpřístupněny masovým médiím. Během 

sportovních závodů může být obraz jejich účastníka zaznamenán na fotografiích a filmech, 

může být také využit organizátory, sponzory a zpřístupněn masovým médiím; 



7. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci účelu a následně 

v souladu s pravidly archivace; 

8. Máte právo na: 

a) přístup ke svým osobním údajům, 

b) úpravu svých osobních údajů, 

c) vymazání svých osobních údajů, 

d) omezení zpracování svých osobních údajů, 

e) předložení stížnosti Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (na adrese: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Varšava), pokud podle Vašeho 

názoru jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s nařízením 2016/679. 

9. Máte právo odvolat Váš souhlas v libovolném okamžiku, což nemá vliv na zákonnost 

zpracovávání, k němuž docházelo na základě předchozího souhlasu, před odvoláním souhlasu 

se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu; 

10. Zpřístupnění osobních údajů je nezbytnou smluvní podmínkou (akceptace soutěžního řádu). 

Jste zavázán/zavázána k jejich uvedení, v opačném případě se nebudete moci zúčastnit 

sportovních závodů „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA). 

V ostatních případech zpřístupnění osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné   

například pro účast v ověřování nebo pro převzetí startovního balíčku jménem účastníka 

sportovní soutěže (zmocnění). 


