
Regulamin VII Biegu „Elegant na 5” 
Mosina 20.06.2021 r. 

Cele i założenia biegu  
• popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,  

• promocja gminy Mosina,  

• propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.  
 

Organizator  
Klub Sportowy IDMAR 
 
Partnerzy:  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Gmina Mosina.  
 

Organizacja zawodów 
Organizator dopuszcza dwa tryby przeprowadzenia zawodów: 

1. Jeśli przepisy prawa pozwolą na zorganizowanie biegu w formie tradycyjne (wspólny start) z maksymalną ilością 
osób 250 zawodników: 

a. Organizator przeprowadzi dwa biegi dla dorosłych, każdy z limitem osób: 250 w następujących godzinach: 
11:00 oraz 12:30 

b. Podczas zapisów uczestnik musi dokonać wyboru godziny startu – 11:00 lub 12:30 
W panelu zapisów obowiązuje ten system zapisów.  
Osoby zapisane na bieg (osoby, które zapisały się na bieg do dnia 16 sierpnia 2020 r.) zgłaszają 
organizatorowi do dnia 5 maja planowaną godzinę startu na adres e-mail: estera.wekwert@mosina.pl 
Po tym terminie organizator przydziela zawodnika do losowo wybranej grupy startowej.  

c. Organizator zapewnia: 

• Elektroniczny pomiar czasu 

• Oznaczenie trasy 

• Pakiet startowy 

• Medal 

• Koszulkę. Rozmiar należy wybrać do dnia 30 maja 2021 r. 

• Poczęstunek na mecie 

• Opiekę medyczną 

• Klasyfikację końcową 

• Depozyt  
d. Biegi dla dzieci i młodzieży 

• W tej formie organizator dopuszcza przeprowadzenie biegów dla dzieci i młodzieży na następujących 
dystansach: 

o Przedszkolaki – dystans 200 m 
o Kl. I-III szkół podstawowych – dystans 300 m 
o Kl. IV-VIII szkół podstawowych – dystans 1400 m 

Limit uczestników: 125 dzieci + 125 opiekunów. 
Dzieci obowiązuje elektroniczny pomiar czasu 
Opłata za udział w biegu: 10 zł płatna w biurze zawodów 
BIEGI DLA DZIECI NIE ODBĘDĄ SIĘ W PRZYPADKU ORGANIZACJI BIEGU W FORMIE 
WIRTUALNEJ! 

2. Jeśli przepisy prawa nie pozwolą na zorganizowanie biegu w formie tradycyjnej organizator przeprowadzi w tym 
dniu bieg wirtualny na następujących zasadach: 

a. Zawodnicy są zobowiązani przebiec indywidualnie trasę wyznaczoną przez organizatora w ustalonym 
czasie, między godz. 10:00-16:00 

b. Organizator zapewnia:  

• Elektroniczny pomiar czasu 

• Oznaczenie trasy 

• Pakiet startowy 

• Medal 

• Koszulkę. Rozmiar należy wybrać do dnia 30 maja 2021 r. 
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• Poczęstunek na mecie 

• Opiekę medyczną 

• Klasyfikację końcową 

• Depozyt  

Podczas trwania zawodów wstęp na teren miasteczka biegowego mają TYLKO ZAWODNICY. Impreza odbywa 
się bez udziału publiczności. Na teren zawodów nie zostaną wpuszczone, żadne osoby poza zawodnikami, 
organizatorami oraz służbami.  
Wszystkie zasady stosowane przez organizatora podczas imprezy wynikają z wytycznych Policji oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z utrzymującym się stanem epidemii w Polsce. 
 
AKCJA: ZABIERZ KUBEK NA BIEG! Informujemy, że w miasteczku biegowym będzie dostępna woda, kawa oraz 
herbata. W celu zmniejszenia ilości produkowanych śmieci oraz dbania o środowisko, każdy uczestnik biegu jest 
zobowiązany do zabrania swojego kubka. Na czas startu kubek oraz pozostałe rzeczy będzie można pozostawić 
w depozycie. Na terenie miasteczka biegowego NIE BĘDZIE KUBECZKÓW JEDNORAZOWYCH! 

 
Termin, miejsce, trasa  
Impreza odbędzie się w dniu 20 czerwca 2021 roku (niedziela) w Wiórku, Nadleśnictwo Babki.  

• Start/Meta: Nadleśnictwo Babki, Wiórek, okolice ul. Podleśnej 70, gmina Mosina 

• Trasa biegu dla dorosłych – bieg terenowy na dystansie 5100 m, trasa biegu dostępna na stronie 
www.mosinskiegp.pl 

• Trasy biegów dla dzieci – biegi terenowe na dystansach 200 m, 300 m, 1400 m, trasy dostępne na stronie 
www.mosinskiegp.pl 

 
Program minutowy  
W zależności od obowiązujących przepisów prawa: 

1. Bieg w formie tradycyjnej 
8:00 Otwarcie biura zawodów, akredytacja zawodników 
8:50 Rozgrzewka dla dzieci przeprowadzona przez instruktora OSiR w Mosinie 
9:00 Bieg przedszkolaków na dystansie 200 m 
9:15 Bieg klas I-III szkół podstawowych na dystansie 300 m 
9:40 Bieg klas IV-VIII szkół podstawowych na dystansie 1400 m 
10:00 Dekoracja poszczególnych kategorii wiekowych 
10:30 Zakończenie imprezy – Biegi Młodzieżowe 
 
Bieg na dystansie 5100 m godz. 11:00 
8:00 Otwarcie biura zawodów, akredytacja zawodników 
10:55 Rozgrzewka przeprowadzona przez instruktora OSiR w Mosinie 
11:00 Start zawodników na dystansie 5100 m 
11:45 Limit czasu 
12:15 Zakończenie biegu 
 
Bieg na dystansie 5100 m godz. 12:30 
8:00 Otwarcie biura zawodów, akredytacja zawodników 
12:25 Rozgrzewka przeprowadzona przez instruktora OSiR w Mosinie 
12:30 Start zawodników na dystansie 5100 m 
13:15 Limit czasu 
12:45 Zakończenie biegu 
 
Ogłoszenie wyników dla biegu na dystansie 5100 m będzie dostępne po zakończeniu dwóch biegów na stronie 
www.mosinakiegp.pl oraz www.osirmosina.pl. Puchary oraz nagrody w poszczególnych klasyfikacjach zostaną 
dostarczone pocztą tradycyjną po zakończeniu biegu.  
 

2. Bieg w formie wirtualnej 
8:00 Otwarcie biura zawodów 
10:00-16:00 start zawodników na dystansie 5100 m. Uczestnicy wybierają dowolną godzinę startu.  
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Pomiar czasu dla biegu tradycyjnego oraz wirtualnego 

• We wszystkich biegach pomiar czasu jest realizowany systemem elektronicznym.  

• Klasyfikacja następuje na podstawie czasu netto. 

• Pomiar czasu zapewnia firma Maratończyk Pomiar Czasu.  

• Limit czasu w biegu głównym - 45 minut.  
 

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia  
• W biegach mogą wziąć udział biegacze indywidualni, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności 

klubowej i narodowości.  

• Bieg w kategorii przedszkolaków – uczestnicy mogą przebiec trasę razem z rodzicami lub opiekunami.  

• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy 
zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych 
lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w 
dniu biegu tj. 20 czerwca 2021 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnej 
zgody na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i datą urodzenia.  

• Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do podpisania oświadczenia – COVID-19 
 

BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 5100 m  
• Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na stronach www.osirmosina.pl oraz 

www.mosinskiegp.pl  do dnia 16 czerwca 2021 r. do godz. 22:00 za pomocą formularza zgłoszeniowego.  

• Osoby, które zapisały się na bieg w roku ubiegłym, automatycznie zostają przeniesione na listę 
startową. Zobowiązane są do 5 maja określić godzinę startu.  

• Udział w biegu głównym jest płatny.  
- Zapisy do dnia 16 czerwca 2021 r. - opłata w wysokości 45 zł.  Wybór rozmiaru koszulki jest możliwy do dnia 30 
maja 2021 r. Po tym terminie rozmiar koszulki przyznawany jest w sposób losowy.  
- istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przeniesienie opłaty startowej jest możliwe do dnia 16 
czerwca 2021 r. po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na osobnym formularzu dostępnym na stronach 
www.osirmosina.pl oraz www.mosinskiegp.pl  Uczestnik może przepisać pakiet na inną osobę do dnia 16 czerwca 
2021 r. lub odebrać pakiet startowy do 7 dni po zakończeniu imprezy.  

• Do biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w roku 2007 i starsi.  

• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy:  
- Dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie 
osobiście na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem lub na podstawie upoważnienia 
zamieszczonego na stronie www.osirmosina.pl  oraz www.mosinskiegp.pl   Należy je wydrukować, uzupełnić i 
przekazać podpisaną przez siebie kartę osobie, która odbiera pakiet za zawodnika.  
- Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą 
oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie. 
Oświadczenia dostępne jest w biurze zawodów.  
- Wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu „Elegant na 5” w dniu 
20.06.2021 roku na stronach internetowych, w prasie i mediach oraz na listach startowych (imię i nazwisko, 
miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć oraz materiały fotograficzne oraz 
audiowizualne). Za osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu biegu tj. 20.06.2021 nie osiągnęły jeszcze 
pełnoletności) zgodę podpisze rodzic lub opiekun prawny.  
- Dokonają wpłaty wpisowego w terminie 3 dni od dnia rejestracji na konto organizatora zawodów po wypełnieniu 
zgłoszenia elektronicznego. Opłata za udział w biegu jest opłatą manipulacyjną organizatora biegu na rzecz 
realizacji zadania. W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego.  

• Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.  

• Limit startujących w zależności od rodzaju biegu: 
o 250 osób na pierwszy start o godz. 11:00 
o 250 osób na drugi start o godz. 12:30 
o W przypadku biegu wirtualnego: 500 osób na bieg na dystansie 5100 m, biegi dla dzieci nie są wówczas 

realizowane. 
o 20 miejsc dodatkowych na udział w biegu głównym w gestii organizatora od nr 501-520. 
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• Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz 
wpłacenie opłaty startowej.  

• Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń 
na stronie internetowej. Do biegu głównego zostają dopuszczeni zawodnicy, którzy terminowo dokonali opłaty 
startowej i widnieją na liście startowej.  

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.  

• Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów po złożeniu oświadczenia o zdolności do biegu. 
Oświadczenia dostępne są w biurze zawodów.   

• Otwarcie biura zawodów (akredytacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych):  
➢ Hala OSiR w Mosinie przy ul. Krasickiego 16:  

Piątek 18.06.2021 w godzinach 9:00-20:00.  
➢ Wiórek, ul. Podleśna 70 

Niedziela 20.06.2021 w godzinach 8:00-12:30 lub 8:00-16:00 w zależności od rodzaju biegu.  

• Numer startowy musi być przypięty z przodu na koszulce. Pod numerem znajduje się chip pomiarowy.  

• W przypadku rezygnacji z udziału w biegu prosimy o poinformowanie organizatora drogą mailową na adres: 
estera.wekwert@mosina.pl.  
 

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY  
Zapisy przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych odbywać się będą drogą elektroniczną wyłącznie na 
formularzu zgłoszeniowym. 
 
WAŻNE! BIEG DLA DZIECI ODBĘDZIE SIĘ TYLKO W PRZYPADKU FORMUŁY BIEGU TRADYCYJNEGO. BIEG NIE ODBĘDZIE 
SIĘ W PRZYPADKU BIEGU WIRTUALNEGO 

• Zgłoszenia dzieci przyjmowane są do 16 czerwca 2021 r. do godz. 22:00 – system elektroniczny 

• W DNIU ZAWODÓW 20 czerwca 2021 r.  ZGŁOSZENIA NIE SĄ PRZYJMOWANE 

• ODBIÓR NR STARTOWYCH DLA DZIECI W BIURZE ZAWODÓW 

• LICZBA MIEJSC OGRANICZONA: 125 OSÓB 

• Udział w biegach młodzieżowych jest PŁATNY! Kwotę w wysokości 10 zł należy uiścić w momencie odbioru 
pakietu startowego. 

 
Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy pod którym znajdować się będzie chip pomiarowy, okolicznościowy medal, 
wodę, poczęstunek.  
 
Zgodę na udział w biegu wraz z oświadczeniem COVID-19 podpisuje rodzic w momencie odbioru pakietu startowego. 
 
Biegi dziecięce (trasa na dystansie 200m, 300 m oraz 1400 m) organizowane są jako osobna impreza biegowa. Limit 
uczestników: 250 osób (125 dzieci i 125 opiekunów). Dziecko może przyjść tylko z jednym opiekunem.  

 

Zasady finansowania  
• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy.  

• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.  

• Organizator nie wystawia faktur VAT 
 

Klasyfikacja końcowa  
Prowadzona będzie klasyfikacja w poszczególnych kategoriach.  

• Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.  

• Klasyfikacja kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Mosina (decyduje adres zamieszkania).  

• Klasyfikacja dziewcząt i chłopców w poszczególnych kategoriach biegów młodzieżowych.  

• Kategorie wiekowe w biegu głównym:  
Kobiety:  

- K 14 zawodnicy urodzeni w roku 2007-2002 
- K 20 zawodnicy urodzeni w latach 2001 - 1992 
- K 30 zawodnicy urodzeni w latach 1991 - 1982  
- K 40 zawodnicy urodzeni w latach 1981 - 1972  
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- K 50 zawodnicy urodzeni w roku 1971 i starsze  
Mężczyźni:  
- M 14 zawodnicy urodzeni w roku 2007-2002  
- M 20 zawodnicy urodzeni w latach 2001 - 1992  
- M 30 zawodnicy urodzeni w latach 1991 - 1982 
- M 40 zawodnicy urodzeni w latach 1981 - 1972  
- M 50 zawodnicy urodzeni w roku 1971 i starsi  
 

W przypadku, jeśli w danej kategorii wiekowej na dzień 16 czerwca 2021 r. będzie mniej niż 10 osób, organizator dopuszcza 
możliwość połączenia kategorii wiekowych.  

 

Nagrody  
• Klasyfikacja generalna - Puchary oraz nagrody rzeczowe. 

• Puchary oraz nagrody rzeczowe za miejsca I- III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Mosina.  

• Puchary za miejsca I - III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w wyżej wymienionych kategoriach wiekowych.  

• Nagrody rzeczowe za miejsca I - III w kategoriach dzieci i młodzieży.  

• Najlepszy zawodnik oraz najlepsza zawodniczka w klasyfikacji generalnej z terenu Gminy Mosina otrzyma tytuł 
„Eleganta z Mosiny” oraz nagrodę rzeczową.  

• Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, okolicznościowy medal, koszulkę do biegania (dotyczy biegu na 
5100 m), wodę, owoce, wynik przesłany drogą sms, dyplom do pobrania ze strony internetowej.  

 

Szczególne zasady bezpieczeństwa  
• Zabroniony jest start zawodników, którzy są chorzy, przeziębieni, przemęczeni, spożywali alkohol, środki 

chemiczne wpływające na zdolności psychofizyczne, jakiekolwiek leki bez wiedzy lekarza lub nie posiadają 
wystarczającej wiedzy odnośnie swojego stanu zdrowia i formy sportowej.  

• W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu zawodnicy powinni natychmiast przerwać bieg, 
poprosić wolontariuszy lub najbliższe osoby o wezwanie pomocy lub osobiście udać się do punktu pomocy 
medycznej na mecie.  

• Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia 
indywidualnego od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

• Zachęcamy, aby osoby rozpoczynające przygodę z bieganiem, wracające po kontuzji lub dłuższej przerwie, 
pokonały trasę biegu rekreacyjnie, marszobiegiem dostosowując tempo biegu do aktualnej formy i kondycji.  

• Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania ustaleń zawartych na czas trwania imprezy biegowej „VII Bieg 
Elegant na 5”. Zobowiązani są do poruszania się tylko i wyłącznie po trasie biegu, oznaczonej przez organizatora.  

• Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania poleceń policji, służb porządkowych, służb informacyjnych, 
straży miejskiej, straży pożarnej, służby medycznej oraz innych służb, które zabezpieczają trasę biegu oraz 
miasteczko biegowe.  

• Na trasie zawodów należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.  

• Od zawodników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji pogodowej, tym samym dopasowania ubioru i 
odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.  

• Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godzin 
poszczególnych startów, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych 
warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych lub niezalenych od Organizatora czynników, bez możliwości 
zwrotu wpisowego.  

• Uczestnicy biegu „Elegant na 5” biegnąc po terenach leśnych zobowiązani są do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzegania regulaminu Nadleśnictwa Babki.  

 

Ochrona przyrody 
Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz Regulaminu nadleśnictwa Babki, a w 
szczególności zabrania się: 

• zaśmiecania terenu (np. porzucania opakowań po odzywkach, butelek, kubeczków, itp – wszystkie śmieci można 
zostawić w okolicy startu/mety), 

• schodzenia z trasy biegu, 

• zakłócania ciszy. 

 



 
 
Postanowienia końcowe  

• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.  

• Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.  

• W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń OSiR w Mosinie będzie przyjmował zawodników na listę rezerwową na 
adres email: estera.wekwert@mosina.pl.  

• Organizator:  
- zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, toalety.  
- zapewnia depozyt w dniu biegu w godzinach 8:00-14:00 lub 9:30-16:30. Wydawanie rzeczy po biegu odbywać 
się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia 
organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.  
- nie będzie odpowiadał za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.  
- zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

• Parking dla uczestników biegu będzie zorganizowany przy miasteczku biegowym, ul. Podleśna. Szczegóły znajdują 
się w informatorze.  

• Przy wniesieniu protestu związanego z biegiem obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł. Po 
rozstrzygnięciu sporu na korzyść wnoszącego protest opłata zostanie zwrócona.  

• Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) oraz  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych   

• Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i 
filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-
telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne na podstawie regulaminu imprezy niemasowej oraz zgody 
wyrażonej przez uczestnika biegu w biurze zawodów. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, 
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być 
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz 
mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-
reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora na podstawie zgody wyrażonej przez 
uczestnika biegu w biurze zawodów. 

• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją VII Biegu „Elegant na 5” w dniu 
20.06.2021, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 
4.5.2016 r.) oraz  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych , jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina. 

 

Obowiązek informacyjny  
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 (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:  
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina  
 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych – e-mail:  lub iod@eduodo.pl 
 
 3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam 
na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie m.in. wstępu na obiekty placówki, 
uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę, kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie 
informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane 
osobowe: 

mailto:aleksandra@eduodo.pl


a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze 
świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w 
trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których podanie było opcjonalne to 
podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. 
o historii usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych 
roszczeń; 
c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i 
sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju; 
d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie na podstawie 
zainteresowania ofertą OSiR w Mosinie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 
ust. 1. b RODO) 
e) w celu promocji działalności OSiR w Mosinie poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego 
komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskanie zgody. (art. 6 
ust. 1 lit. a RODO). 
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik placówki. 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 
oprogramowania dziedzinowego 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, 
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 
 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 
 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 
 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 
 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – 
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne 
do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 
e)  do przenoszenia danych,  
f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem 
Danych Osobowych.  
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 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.  
8) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Mosinie może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie 
wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, 
konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w 
realizacji celu lub świadczenia usługi. 
 
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 



takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na: 
„Biorąc udział w cyklu imprez V Biegowego Mosińskiego Grand Prix wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych oraz wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w 
wydarzeniach organizowanych przez Administratora”. 

Dane kontaktowe 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 
Ul. Szkolna 1 
62-050 Mosina 
Tel. 61 8 1 32 903 
Email: osir@mosina.pl 
 
Dyrektor Biegu – Wojciech Włodarczak 

Telefony alarmowe 
 
• Jednolity numer alarmowy - 112 

• Policja - 997 

• Pogotowie ratunkowe - 999 

 
 

OSiR w Mosinie 
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