REGULAMIN Biegów dla dzieci
W ramach Półmaratonu Bydgoskiego 2018
1. Organizator Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Gdaoska 163, w Bydgoszczy.
2. Celem biegów jest upowszechnianie biegania jako najprostsza forma ruchu oraz promocja
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci.
3. Biegi odbędą się 21 października 2018 roku na Stadionie Zawisza w Bydgoszczy. Rozpoczęcie
zawodów planowane jest na godzinę 9:30.
4. Dystans, jaki zawodnicy mają do pokonania, uzależniony jest od wieku uczestników.
3. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w: klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w
następujących kategoriach wiekowych (godziny startu podane orientacyjnie):
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2014-2012- 200m (przedszkolaki biegną razem z rodzicem/opiekunem)
2011-2010- 400m
2009-2008- 400m

5. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest osobiste dokonanie zgłoszenia przez
Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz wypełnienie dokumentu pt. Oświadczenie rodzica lub
opiekuna prawnego
6. Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu uczestnika przysługują następujące prawa związane z
przetwarzaniem przez organizatora danych osobowych:
prawo dostępu do treści danych
 prawożądania sprostowania danych osobowych
 prawożądania usunięcia danych osobowych
 prawożądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 prawowniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Rejestracja odbywa się poprzez Panel domtel dostępny na stronie
www.bydgoszcznastart.pl (ograniczona ilość miejsc 150osób do biegu I, II i III)
8. Odbiór numerów startowych i weryfikacja odbywad się będzie w biurze zawodów
usytuowanym w Sali konferencyjnej Zawisza 20 października oraz 21 października. Godziny
wydawania numerów zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
Klasyfikacje i nagrody
1. Nie będzie prowadzonych klasyfikacji w ramach poszczególnych biegów, zgodnie z zasadą „ważny
jest udział, a nie zwycięstwo”.
2. Każdy uczestnik na mecie otrzymuje okolicznościowy medal oraz upominki.

