
REGULAMIN ZAWODÓW  

Miting Lekkoatletyczny im. Jana Dery 

Organizatorzy: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, współorganizator - MOSM Tychy. 

▪ kontakt: org.imp@mosir.tychy.pl ; tel. 663 222 032 

Miejsce i termin: 

Arena Lekkoatletyczna w Tychach, ul. Edukacji 7.  

21 sierpnia 2022 roku (niedziela)  godz. 15.00. 

Konkurencje:  

Kobiety: 60 (U-12, U-14), 100,  200, 300 (U-16), 400, 600 (U-16), 800, 1000 (U-16), 3000, 80 ppł., 400 ppł.,  

                 w dal, trójskok, kula. 

Mężczyźni: 60 (U-12, U-14), 100,  200, 300 (U-16), 400, 600 (U-16), 800, 1000 (U-16), 5000,  

                 w dal, trójskok, kula. 

Nagrody: 

 80 ppł. K U-16 –  pamiątkowe medale dla trzech pierwszych. 

 dwubój sprinterski K i M (BIEGI MEMORIAŁOWE) (wg. tabel punktowych - 100 + 200) – nagrody 

finansowe dla trzech pierwszych. 

 1000 K + M - U-16 – dodatkowe nagrody finansowe (rzeczowe). 

 400m ppł. K (BIEG MEMORIAŁOWY) –  nagrody finansowe pod warunkiem osiągnięcia wyniku na 

poziomie I klasy sportowej, II klasa 50 %, wyniki na poziomie klasy MM oraz M – dodatkowy bonus, 

 400 K i M, 800 K i M, 3000 K, 5000 M, kula K i M – nagrody finansowe pod warunkiem osiągnięcia 

wyniku na poziomie I klasy sportowej). 

 w dal K i M, trójskok K i M – nagrody finansowe pod warunkiem osiągnięcia wyniku na poziomie I 

klasy sportowej. 

UWAGI! 

• wysokość nagród od 300 zł do 1000 zł, a za wyniki klasy M do 2000 zł. 

• nagrodę pieniężną można otrzymać tylko w jednej konkurencji. 

• nagroda (rzeczowa, finansowa) dla najlepszego/ej tyszanina/tyszanki, którego/ej wynik sportowy       

            zawodów będzie najwyżej punktowany wg tabel wielobojowych PZLA, 

• Wypłata nagród pieniężnych nastąpi gotówką - do rąk uczestnika.  

• Regulamin przyznawania nagród ustala organizator i rozstrzyga kwestie sporne. Wysokość 

nagród może ulec zmianie (w zależności od możliwości finansowych organizatora zawodów).  

 

Zgłoszenia:  

Panel zgłoszeń STARTER PZLA do dnia 18.08.2022 (czwartek) do godziny 20.00.  

Nie będzie możliwości zgłaszania zawodników poza systemem oraz w dniu zawodów. 

Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach. 

 

Opłaty startowe: 

15 zł – U-20 i młodsi  

20 zł – U-23, seniorzy   

30 zł – starty PK  

 Płatność zgodna z ilością zgłoszeń tylko przelewem wg danych z panelu zgłoszeń STARTER  

(rachunek do obioru w biurze w dniu zawodów). 

 

Sprawy finansowe: 

Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów. Koszty związane ze startem zawodników pokrywają 

macierzyste kluby. Od zawodników pobierana będzie opłata startowa, zgodnie z wytycznymi PZLA.  
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Postanowienia końcowe: 

 

▪ konkurencja odbędzie się pod warunkiem udziału min. 3 startujących, 

▪ ciężary kuli zgodne z kategoriami wiekowymi (zawodnik może startować tylko w jednej kategorii 

wiekowej), 

▪ w biegach obowiązują podwójne numery startowe, 

▪ obowiązuje długość kolców 6 mm,  

▪ organizatorzy nie odpowiadają za zagubiony sprzęt, rzeczy osobiste, itp., 

▪ za ubezpieczenie uczestników od nieszczęśliwych wypadków są odpowiedzialne kluby. 

▪ za aktualne badania lekarskie są odpowiedzialni kierownicy ekip lub zgłaszający trenerzy. 

▪ uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, 

▪ organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania spraw 

spornych,  

▪ obowiązują zapisy Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSiR Tychy, 

dostępnego na stronie www.mosir.tychy.pl oraz w trakcie imprezy w Biurze Zawodów, 

▪ parking dla autokarów i samochodów – wjazd od ulicy Edukacji 7 – przy Stadionie Miejskim, 

 

 Program minutowy: 

15.00 – Uroczyste otwarcie Mityngu 

Program minutowy ukaże się po zamknięciu panelu zgłoszeń STARTER. 

 

UWAGA! 

W czasie zawodów uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny. 

http://www.mosir.tychy.pl/


 

1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane 

osobowe przetwarzane są w naszej firmie: MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach 

związanych z udziałem w otwartych imprezach i zajęciach sportowych oraz osób przebywających na terenie 

imprezy. Współadministratorem danych osobowych jest MOSM Tychy, z siedzibą w Tychach przy ul. 

Piłsudskiego 12. 

2. Dane osobowe dot. uczestników zawodów lub ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także dane 

pracowników obsługi Imprezy, w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, wyników 

zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników obsługujących Imprezę  

przetwarzane są w oparciu o wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznie (art.6 ust.1 lit. e) 

RODO w celu realizacji zadań statutowych MOSIR. Dane trenerów i pracowników obsługi imprezy są 

przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Dane uczestników 

zawodów, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz osób z obsługi imprez przetwarzane są także w oparciu 

o art.6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń rachunkowych i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty 

wynagrodzenia). 

 

3. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach 

a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych,  promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, 

w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. Wizerunek może być 

również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których MOSiR nie może ponosić 

odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Udział 

w imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją REGULAMINU. 

 

4. Każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać 

usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul. Piłsudskiego 

12, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe 

zostały przekazane np. prasie, to po odwołaniu zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona 

zgoda obowiązuje. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie 

MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na 

stronie www.mosir.tychy.pl. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać 

odwołana. 

5. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych podczas imprez sportowych wynikają tylko 

i wyłącznie z Regulaminów Imprez MOSIR Tychy. Dotyczy to imprez organizowanych lub 

współorganizowanych przez MOSIR Tychy, gdy MOSIR jest administratorem lub współadmnistratorem 

danych osobowych uczestników imprez. 

6. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, a profilowanie następuje tylko 

i wyłącznie pod kątem zasad uprawianej dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej. 

 

7. Dane osobowe uczestników Imprez mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom wspomagającym organizację imprezy, sędziom, 

służbom porządkowym i służbom medycznym, prasie, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), 

prawnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom 

imprez sportowych, kibicom.” 

8. W odniesieniu do danych zamieszczanych w mediach społecznościowych na oficjalnych fanpage’ach 

MOSiR Tychy (w tym na facebook’u) informujemy, że dane osób trzecich pozyskanych od członków 

forum społecznościowego nt. innych osób możemy zawsze usunąć, jeżeli złożycie Państwo sprzeciw 
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wysyłając na adres mailowy kontakt@mosir.tychy.pl – nie dotyczy postów innych użytkowników 

mediów społecznościowych. 

9. Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 3 lata, a listy uczestników 

imprez/zajęć przez 5 lat. 

Obowiązek informacyjny w czasie epidemii COVID-19 

1. MOSiR w Tychach ul. Piłsudskiego 12 jest Administratorem zwykłych danych osobowych osób 

uczestniczących w imprezach organizowanych MOSiR w Tychach w zakresie: imię, nazwisko dla 

celów ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej podczas 

imprezy sportowo-rekreacyjnej na podstawie art.6 ust.1 lit. d) RODO w związku z istniejącą pandemią 

koronawirusa i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dane te w sytuacji jakiegokolwiek 

wystąpienia przypadku koronawirusa wśród osób obecnych w ww. czasie w imprezie organizowanej 

przez MOSiR lub w sytuacji konieczności zastosowania wobec tych osób kwarantanny mogą być także 

przetwarzane w oparciu o art. 9 ust.2 lit. i) RODO dot.  ochrony zdrowia i zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przez organizacje przeciwdziałające epidemii i im 

udostępnione, a także udostępniane organom kontroli państwowej, Sanepidowi, organom porządkowym 

itp. 

2. MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje 

profilowania tych danych. MOSIR w Tychach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar, choć zastrzega możliwość 

przetwarzania danych statystycznych przekazywanych do WHO lub do mediów i Organizacji 

Rządowych bez danych osobowych identyfikujących osobę fizyczną przez innych Administratorów, 

którym dane udostępnił na podstawie obowiązujących podczas pandemii przepisów prawa. 

3. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: inspektor_ODO@mosir.tychy.pl 

4. MOSIR w Tychach informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami 

Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie 

z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2. 

5. Dane będą przetwarzane przez okres jednego roku od momentu ich zebrania do ogłoszenia końca 

pandemii. 
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