
REGULAMIN BIEGU MŁODZIEŻOWEGO

I. ORGANIZATORZY:
Miasto Cieszyn
Město Český Těšín
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

II. TERMIN:
26 kwietnia 2020 roku godz. 10:00.

III.TRASA:
Pętla ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przez mosty graniczne – dystans  ok. 2 km.
Start – al. Jana Łyska w Cieszynie na wysokości Mostu Sportowego. Meta – al. Jana Łyska 21
w Cieszynie na bieżni Stadionu Miejskiego.

IV. UCZESTNICTWO:
1. W biegu mogą startować zawodnicy urodzeni w latach 2001 i młodsi, którzy przy odbiorze
pakietu  startowego  dostarczą  podpisaną  zgodę  na  udział  w  biegu  przez  przedstawiciela
ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego (zał.1).
2. Zgłoszenie udziału zawodnika w biegu jest równoznaczne z: 

a) akceptacją niniejszego regulaminu,
b) potwierdzeniem braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, 
c) potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych
osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
e) wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku. 

3. Organizatorzy nie przewidują startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach. 
4. Wszyscy uczestnicy imprezy sportowej zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób
odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo,  służb  porządkowych  oraz  obsługi  z  ramienia
Organizatorów. 
5.  Pełnoletni  uczestnicy ponoszą  pełną  odpowiedzialność  za  własne  działania  i  zachowanie
a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność przedstawiciele ustawowi.

V. ZGŁOSZENIA:
 1. Zgłoszenia drużyn szkolnych lub klubowych:  

a) rejestracji  do  udziału  w  biegu  można  dokonać  wyłącznie  drogą  elektroniczną  poprzez
stronę datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl (zgłoszenia grup i dzieci) do dnia  6 kwietnia
2020 roku,
b) pakiety startowe przedstawiciele ustawowi/nauczyciele z Polski muszą odebrać w dniach
16 – 17 kwietnia 2020 roku w godz. 09:00 – 14:00 w biurze mieszczącym się przy al. Jana
Łyska  21  w  Cieszynie  (nierozdysponowane  pakiety  startowe  należy  zwrócić  do  dnia



24 kwietnia 2020 roku do godz. 15:30 do biura mieszczącego się przy al. Jana Łyska 21
w Cieszynie. 
c) pakiety startowe przedstawiciele ustawowi/nauczyciele z Czech muszą odebrać w dniach
16 – 17 kwietnia 2020 roku w godz. 09:00 – 14:00  w biurze mieszczącym się na terenie
sztucznego lodowiska przy ul. Svojsíkovej 833 w Czeskim Cieszynie (nierozdysponowane
pakiety startowe należy zwrócić do dnia  23 kwietnia 2020 roku do godz. 14:00 do biura
mieszczącego  się  na  terenie  sztucznego  lodowiska  przy  ul.  Svojsíkovej  833  w  Czeskim
Cieszynie).

2. Zgłoszenia indywidualne:  
a) rejestracji  do  udziału  w  biegu  można  dokonać  wyłącznie  drogą  elektroniczną  poprzez
stronę datasport.pl lub fortuna.bieguliczny.pl do dnia 6 kwietnia 2020 roku,
b) pakiet startowy można odebrać w dniach  16 – 17 kwietnia 2020 roku w godz. 09:00 –
14:00  w biurze  mieszczącym się  przy  al.  Jana  Łyska  21  w Cieszynie  lub  w dniu  biegu
w biurze  zawodów  mieszczącym  się  na  Kąpielisku  Miejskim  przy  al.  Jana  Łyska  23
w Cieszynie w godz. 07:30 – 09:30. 

VI. HARMONOGRAM STARTÓW:
10:00 – dziewczęta 2007 i młodsze
10:20 – chłopcy 2007 i młodsi
10:40 – młodziczki 2005 – 2006 i juniorki 2001 – 2004
11:00 – młodzicy 2005 – 2006 i juniorzy 2001 – 2004

VII. OPŁATY:
1. Brak opłaty startowej.
2. Koszty organizacji biegu ponoszą Organizatorzy.

VIII. POMIAR CZASU:
1. System firmy Datasport z wykorzystaniem chipów elektronicznych wbudowanych w numer
startowy i zabezpieczonych pianką. 
2. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema
agrafkami z przodu koszulki.
3. Brak numeru u zawodnika podczas zawodów będzie skutkował jego dyskwalifikacją. 
4. Numer z  chipem jest  własnością  zawodnika  i  będzie wydawany w biurze  zawodów przy
odbiorze pakietu startowego. 

IX. BIURO ZAWODÓW:
1. Miejsce: Kąpielisko Miejskie przy al. Jana Łyska 23 w Cieszynie.
2. Termin i godziny otwarcia: niedziela 26 kwietnia 2020 roku w godz. 07:30 – 09:30.

X. DEPOZYT:
1. Miejsce: Kąpielisko Miejskie przy al. Jana Łyska 23 w Cieszynie.
2. Termin i godziny otwarcia: niedziela 26 kwietnia 2020 roku w godz. 07:30 – 12:00.

     XI.   KLASYFIKACJE:
1. Kategorie wiekowe:

a) dziewczęta 2007 i młodsze,
b) chłopcy 2007 i młodsi,
c) młodziczki 2005 – 2006,
d) młodzicy 2005 – 2006,
e) juniorki 2001 – 2004,
f) juniorzy 2001 – 2004.

http://www.fortuna.bieguliczny.pl/


2. Szkół (współczynnik ilości dzieci startujących w biegu z danej szkoły do łącznej ilości 
uczniów w danej szkole):

a) „Najbardziej Rozbiegana Szkoła z Cieszyna”,
b) „Najbardziej Rozbiegana Szkoła z Czeskiego Cieszyna”,

 
XII. NAGRODY:

1. Za pierwsze miejsce w każdej kategorii wiekowej – puchar.
2. Za miejsce 1 – 3 w każdej kategorii wiekowej – nagrody rzeczowe.
3. Nagroda  i  puchar  Burmistrza  Miasta  Cieszyna  dla  „Najbardziej  Rozbieganej  Szkoły
z Cieszyna”.
4. Nagroda i puchar namestka hejtmana Moravskoslezkeho kraje dla „Najbardziej Rozbieganej
Szkoły z Czeskiego Cieszyna”.

   
   XIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zasady  ochrony  danych  osobowych  zostały  określone  w  klauzuli  informacyjnej  stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, których pełna treść dostępna jest u:
1. Administratora danych osobowych – Burmistrza Miasta Cieszyna (Koordynatorem imprezy
sportowej  jest  Wydział  Sportu  Urzędu  Miejskiego  w  Cieszynie,  ul. Kochanowskiego  14,
43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).
2. Na stronach internetowych datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne podczas trwania biegu.
2. Każdy zawodnik biegu otrzyma pamiątkową koszulkę, numer startowy z agrafkami, imienny
dyplom – certyfikat (do pobrania na stronie datasport.pl), wafelek i wodę na mecie biegu. 
3. Zabrania się biegania z wózkami, kijami, sprzętem, zwierzętami oraz w asyście rowerzystów
i „rolkarzy”. 
4. Każdy  zgłoszony  zawodnik  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  regulaminu  biegu  oraz
przepisów dotyczących strefy przygranicznej.
5. Decyzje Organizatorów są ostateczne.

XV.  ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.



Załącznik nr 1

Oświadczenie 

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………

Data urodzenia dziecka:……………………………………………………..………………………...

Nazwa szkoły/klubu:…………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego:……………………………………………………..

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic*/opiekun prawny* ww. nieletniego/j  oświadczam, że
jest  on/a  zdolny/a  do  udziału  w  organizowanej  w  dniu  26  kwietnia  2020  roku  imprezie  sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa dziecka w imprezie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami regulaminu i je akceptuję.
Wyrażam  zgodę  na  czynny  udział  dziecka  w  ww.  imprezie  sportowej  i  ponoszę  za  nie  pełną
odpowiedzialność.

Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz na
nieodpłatne  utrwalenie  i  wykorzystanie  jego  wizerunku  przez  Administratora  danych  osobowych  –
Burmistrza  Miasta Cieszyna,  ul.  Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn,  w celu udziału w organizowanej  w dniu
26 kwietnia  2020  roku imprezie  sportowej  pn. „12. Cieszyński  FORTUNA Bieg” w  tym  wynikających
z niej celów promocyjnych, dokumentacyjnych oraz komunikacyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne
i mogę  ją  w dowolnym momencie  wycofać  z  tym,  że  wycofanie  zgody  nie  będzie  miało  wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna (warstwowa):

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  imprezy  sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: urzad@um.cieszyn.pl  (Koordynatorem imprezy  sportowej  jest  Wydział  Sportu  Urzędu
Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl,
tel.  +48 502 261 684).  Administrator  powierzył  przetwarzanie  danych osobowych uczestników
imprezy firmie Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl
(dalej: Datasport)  w celu rejestracji zgłoszeń i obsługi pomiaru czasu biegu;

2. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych:  Urząd  Miejski  w  Cieszynie,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e  – mail: iod@um.cieszyn.pl;

3. Regulamin  biegu  głównego  oraz  młodzieżowego  znajduje  się  u  Koordynatora  imprezy  lub  na
stronie datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl;

4. Rejestracja  do  „12. Cieszyńskiego  FORTUNA Biegu”  odbywa  się  za  pośrednictwem  portalu
Datasport. Administratorem danych osobowych profili założonych w portalu jest Datasport. Więcej
informacji: datasport.pl.

…..............................…......................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016  roku  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej
rozporządzeniem  2016/679  informujemy,  Panią/Pana  jako  uczestnika  imprezy  sportowej,
przedstawiciela ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego uczestniczącego w imprezie sportowej lub
osobę upoważnioną  do udziału w weryfikacji oraz odbioru pakietu startowego uczestnika, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  imprezy  sportowej
pn. „12. Cieszyński  FORTUNA  Bieg” jest  Burmistrz  Miasta  Cieszyna,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn,  e – mail: urzad@um.cieszyn.pl  (Koordynatorem imprezy  sportowej  jest
Wydział Sportu  Urzędu Miejskiego w Cieszynie,  ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).  Administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych uczestników imprezy firmie Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno
– Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl (dalej: Datasport)  w celu rejestracji zgłoszeń i obsługi
pomiaru czasu biegu;

2. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych:  Urząd  Miejski  w  Cieszynie,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e  – mail: iod@um.cieszyn.pl;

3. Regulamin biegu głównego oraz młodzieżowego znajduje się u Koordynatora imprezy lub na
stronie datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl;

4. Rejestracja do  „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu”  odbywa się za pośrednictwem portalu
Datasport. Administratorem danych osobowych profili  założonych w portalu jest  Datasport.
Więcej informacji: datasport.pl;

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  imprezy  sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
(zgoda  osoby  której  dane  dotyczą  zgodnie  z  rozporządzeniem  2016/679  oznacza
dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane
dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych),

b) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby,  której  dane  dotyczą,  przed  zawarciem  umowy  (akceptacja  Regulaminu  biegu
głównego lub Regulaminu biegu młodzieżowego),

c) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma Datasport i firmy informatyczne świadczące
usługi serwisowe oprogramowania oraz hostingowe. Dane uczestników zostaną wykorzystane
do  sporządzenia  list  z  wynikami  biegu  głównego  lub  młodzieżowego  (w zakresie  imię,
nazwisko, miejscowość, klub, szkoła, kraj,  rocznik, płeć,  czas), które zostaną opublikowane
w Internecie  i  mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów,  Sponsorów oraz podane do
środków  masowego  przekazu.  Wizerunek  uczestnika  może  zostać  utrwalony  na  zdjęciach
i filmach podczas trwania imprezy a także może zostać wykorzystany przez Organizatorów,
Sponsorów oraz przekazany do środków masowego przekazu;

7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
a następnie zgodnie z zasadami archiwizacji;



8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (na  adres:  Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  danych  narusza  przepisy
rozporządzenia 2016/679.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu na  zgodność
z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem  dla
przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda;

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  umownym  (akceptacja
regulaminu). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych  będzie  brak  możliwości  udziału  Pani/Pana  w  imprezie  sportowej
pn. „12. Cieszyński  FORTUNA  Bieg”.  W  pozostałych  przypadkach  podanie  danych  jest
dobrowolne,  ale  niezbędne  w celu  np.  wzięcia  udziału  w  weryfikacji  i  odbioru  pakietu
startowego w imieniu uczestnika imprezy sportowej (upoważnienie).


