
 

                                                                                                        
 

 

 

VIII Bieg Uliczny im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza 
 
 

REGULAMIN  

 
 

 

1. Nazwa imprezy: 

• Bieg uliczny  im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza. 
 

2. Cel: 

• Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 

• Integracja poprzez sport. 

• Promowanie rodzinnych form spędzania czasu wolnego. 
 

3. Organizator: 

• Parafia Świętego Stanisława BM w Mławie. 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie. 
 

4. Termin i miejsce zawodów: 

• 22.06.2021r. start godz.19:00. 

• Biuro zawodów czynne od godz. 18:00 – 18:45. 

• Bieg odbędzie się ulicami – ul. Stary Rynek, ul. 3 Maja. 

• Start: Stary Rynek przed kościołem Św. Trójcy. 
 

5. Warunki uczestnictwa: 

• Zgłoszenia do biegu prosimy przesyłać do dnia 21.06.2021r, na e-mail: 

akarpinski@mosir.mlawa.pl,  mosir@mosir.mlawa.pl, lub w dniu zawodów. 

• Osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodzica lub prawnego 

opiekuna. 

• Zawodnicy startujący muszą posiadać karty startowe, które są do pobrania na stronie 

internetowej www.mosir.mlawa.pl , lub w biurze zawodów. 

• W biegach uczestnicy zobowiązani są posiadać strój sportowy. 

• W najmłodszej kategorii rodzice podczas biegu nie mogą trzymać dziecka za rękę.   
 

6. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

• ok. 200m – dziewczęta, chłopcy  rocznik 2016 i młodsi. 

• ok. 200m – dziewcząt, chłopców rocznik 2015 

• ok. 200m – dziewcząt, chłopców rocznik 2014 
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• ok. 200m – dziewczęta, chłopcy  rocznik 2013  

• ok. 200m – dziewczęta, chłopcy  rocznik 2012 

• ok. 200m – dziewczęta, chłopcy  rocznik 2011 

 

7. Nagrody: 

• Medale dla wszystkich uczestników biegu oraz słodkie upominki. 

• Dla pierwszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach medale oraz 

dyplomy. 

• Puchar dla Szkół Podstawowych oraz przedszkoli za udział w biegu (szkoły które 

zarejestrowały się w biurze zawodów). 

• Po zakończeniu dekoracji losowanie nagród. 
 

 

8. Postanowienia końcowe: 
 

          „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                                                   

z przeprowadzeniem i organizacją VIII Biegu ulicznym  im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza               

nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe                              

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startująca na własną 

odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną  i prawną za wszelkie 

szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy 

przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się                            

z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.  W przypadku 

startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna, poprzez 

złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki                       

z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę radio i telewizję. Swoim 

podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów                       

i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie  z prawdą oraz kompletnie. 

Start zawodnika w VIII Biegu ulicznym  im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza jest równoznaczny                                    

z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym 

Regulaminie.  

 

9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka: 
 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 

i rozpowszechnianie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie ul. Kopernika 38 

wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka (wraz z imieniem i nazwiskiem) utrwalonego przy 

okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i zawodów organizowanych na terenie 

jednostki lub przez szkołę oraz innych wydarzeń organizowanych przez jednostkę, zajęć 

pozaszkolnych. 

  
 
 



 
Niniejsza zgoda:  

• może zostać cofnięta w dowolnym momencie; 

• nie dotyczy wykorzystywania wizerunku dziecka do materiałów promocyjnych Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji  

• jest składana przez prawnego opiekuna w imieniu dziecka; 

• zostaje wyrażona bezterminowo i nie jest ograniczona terytorialnie;  

• obejmuje fotograficzne formy publikacji za pośrednictwem mediów i serwisów 

społecznościowych, na profilach MOSiR; 

• dotyczy umieszczania wizerunku z zachowaniem poniższych zasad. 

 
 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty: 

• na stronie internetowej MOSiR, w lokalnej prasie oraz w popularnych mediach 

społecznościowych gdzie jednostka posiada swoje profile; 

• do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania  i kompozycji, 

bez obowiązku akceptacji produktu końcowego 

• z zachowaniem dbałości o przekaz całości materiału, aby nie był obraźliwy lub ogólnie 

uznany za nieetyczny.  
 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących 

i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego 

niepełnoletniego dziecka, na potrzeby wskazane w oświadczeniu.  

 

Na podstawie: 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(Dz. Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 6, 

• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 

1025) - art. 23, art. 24, 

• Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) – art. 81. 
 

informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,                                        

06-500 Mława,  ul .Kopernika 38 ,tel. adres e-mail: mosir@mosir.mlawa.pl  236551571 

Z  inspektorem  ochrony  danych  można  kontaktować się  pisząc na adres poczty 

elektronicznej iod_wolomin@open-audit.eu.  

2. Dane osobowe dotyczące wizerunku, będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym. 

3. Dane osobowe ucznia i opiekunów prawnych będą przechowywane przez cały okres 

nauki szkolnej dziecka, a także przez okres niezbędny do celów archiwizacji lub do 

celów obsługi ew. roszczeń. 

4. Macie Państwo prawo do: 
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a. dostępu do treści danych osobowych swoich i dziecka oraz ich sprostowania, 

żądania  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  do  przenoszenia  danych,  

wniesienia sprzeciwu,  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  

wpływu  na  zgodność  z prawem  przetwarzania  (jeżeli  przetwarzanie  odbywa  

się  na  podstawie  zgody),  którego dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  

cofnięciem;   

b. do  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego  -  do  Prezesa  Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych,  w razie  uznania, że  przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących państwa lub dziecka narusza RODO. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane przedsiębiorcom realizującym zlecenia 

przygotowywania materiałów multimedialnych oraz wybranym mediom 

społecznościowym. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie  będą poddane 

profilowaniu. 

 
 

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

 
           Główny Sędzia                                   Komitet Organizacyjny: 
 

Andrzej Karpiński                               Arkadiusz Dłubisz 

                                                             Edward Staniszewski 

                                                             Marek Jasiński 

                                                             Piotr Jankowski 

                                                             Ks. Ryszard Kamiński 

                                                             Waldemar Łaszczych 


