
Regulamin 
V Biegowego Mosińskiego Grand Prix  

 

Organizator i cel V Biegowego Mosińskiego Grand Prix  
Organizatorem biegów jest Stowarzyszenie „Mosiński Sport”. Biegi są dofinansowane ze środków Gminy 

Mosina. 

Partnerem zadania jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

Celem zawodów jest upowszechnianie biegania, promocja Gminy Mosina, terenów Wielkopolskiego Parku 

Narodowego oraz terenów Nadleśnictwa Konstantynowo. 

 

Podstawowe informacje: 

- W skład V  Biegowego Mosińskiego Grand Prix wchodzą trzy biegi 

 

 12.01.2020 – VI Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym na dystansie 10 km w ramach 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

 24.05.2020 – VII Bieg „Elegant na 5” - na dystansie 5 km 

 11.10.2020 – V KonstantyNOVA DYCHA - na dystansie 10 km 

 

- Integralną częścią cyklu V Biegowego Mosińskiego Grand Prix będą regulaminy poszczególnych imprez 

biegowych 

 

- Informacje  o zgłoszeniach do udziału w biegach, opłatach startowych za poszczególne biegi, limitach 

uczestników będą zamieszczone w regulaminach poszczególnych biegów.  

 

- We wszystkich trzech biegach wchodzących w skład V Biegowego Mosińskiego Grand Prix stosowany 

będzie Elektroniczny pomiar czasu.  

 

- Limit czasu na pokonanie dystansu w poszczególnych biegach wynosi 9 minut na każdy kilometr biegu. 

 

Biegi Biegowego Mosińskiego Grand Prix  

VI Bieg Zimowy po Wielkopolskim Parku Narodowym w ramach WOŚP 

Bieg charytatywny o charakterze przełajowym, trasa wymagająca z licznymi podbiegami po terenie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. Trasa składa się z 1 okrążenia, oznakowana co 1 km. Start i meta: 

kąpielisko Glinianki przy ul. Pożegowskiej, Wielkopolski Park Narodowy. Opłata za udział w biegu wynosi 

40 zł. Podczas 6 Biegu Zimowego odbędzie się zbiórka publiczna na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W czasie odbioru pakietu startowego w biurze zawodów będzie znajdowała się 

puszka WOŚP do której można wrzucić dobrowolny datek.  

 

VII Bieg „Elegant na 5” 

Bieg odbędzie się ulicami miasta Mosina. Trasa biegu posiada nawierzchnię utwardzoną, oznakowana co 1 

km. Trasa posiada ATEST PZLA. Start i meta Plac 20 Października w Mosinie. Opłata za udział w biegu 

wynosi 45 zł 

  

V KonstantyNOVA DYCHA - na dystansie 10 km 
Bieg upamiętniający Mosińskie wydarzenia z dnia 20.10.1939, o charakterze przełajowym. Trasa składa się z 

1 okrążenia, oznakowana co 1 km. Start i meta Nadleśnictwo Konstantynowo w pobliżu biura zawodów. 

Opłata za udział w biegu wynosi 45 zł. Podczas biegu odbędzie się zbiórka publiczna na rzecz 

wybranego Stowarzyszenia działającego na terenie Gminy Mosiny. W czasie odbioru pakietu 

startowego w biurze zawodów będzie znajdowała się puszka do której można wrzucić dobrowolny 

datek.  

 

 

Istnieje możliwość zakupu Karnetu za udział w trzech biegach V Biegowego Mosińskiego Grand Prix. 

Opłata wynosi 110 zł za trzy biegi . Zakup karnetu możliwy jest do dnia 30.12.2019. 

 



Warunki uczestnictwa 
W biegach mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania 

lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą 

oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startujące w biegach zobowiązane 

są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach. 

 

Klasyfikacja w cyklu Grand Prix 
- Prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn. O ostatecznej lokacie zawodnika w klasyfikacji generalnej 

całego cyklu decyduje suma czasu netto uzyskanego we wszystkich trzech biegach.  

- W V Biegowym Mosińskim Grand Prix  zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie trzy 

biegi.   

 

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. 

 

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 

M/K 16 – 1991-2004 

M/K 30 – 1981-1990 

M/K 40 – 1971-1980 

M/K 50 – 1961-1970 

M/K 60 – 1960 i starsi 

 

 

Klasyfikacja na najlepszego biegacza Mosiny 

Zwycięzcą klasyfikacji zostaje mężczyzna i kobieta, którzy spośród osób, które w czasie rejestracji do biegu 

zadeklarują, że są mieszkańcami Gminy Mosina i zdobędą największą pozycję wśród kobiet i mężczyzn w 

klasyfikacji Grand Prix na zakończenie cyklu. 

Osoba, która otrzyma nagrodę w klasyfikacji generalnej nie będzie uwzględniana kategorii wiekowej. 

 

Nagrody 
Nagrody w końcowej klasyfikacji V Biegowego Mosińskiego Grand Prix:  

- Puchary i statuetki dla pierwszej trójki we wszystkich kategoriach wiekowych. 

- Klasyfikacja generalna  

 

Postanowienia końcowe: 
Biegi odbędą się bez względu na pogodę. 

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na wysokości piersi. 

Zawodnik biegnący bez numery startowego lub/i bez chipa nie zostanie sklasyfikowany. 

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki. 

 

Osoby, które nie odbiorą pucharów/nagród w dniu zawodów, mogą je odebrać do 7 dni po zakończeniu 

imprezy w hali OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16 w Mosinie. Puchary/nagrody mogą zostać wysłane drogą 

pocztową na koszt uczestnika.  

 

Organizator zapewnia: 
numer startowy, komplet agrafek, okazjonalny medal, napoje, posiłek regeneracyjny lub poczęstunek (w 

zależności od biegu), opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy; 

depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy 

pozostawiać w depozycie); 

reportaż fotograficzny z każdej imprezy na stronie www.osirmosina.pl, facebook/OSiR oraz stronach  

poszczególnych biegów 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, 

za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. 

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegów. 

 

http://www.osirmosina.pl/


Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony formularz podczas rejestracji. W przypadku 

osób, które będą zapisywały się na każdy bieg osobo, prosimy zwrócić uwagę na poprawne napisanie swoich 

danych (dla systemu osoba wpisany małymi lub dużymi literami to dwie różne osoby). 

 

Koordynator V Biegowego Mosińskiego Grand Prix : 
Estera Wekwert, e-mail: estera.wekwert@mosina.pl 

61 101 95 66 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

 

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: aleksandra@eduodo.pl 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: 

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 
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 - 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 

 

 


