REGULAMIN
Duathlon na Ergometrze Wioślarskim
27.04.2022
Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu,
Ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz

I. Cel
1. Promocja sportu, zdrowego stylu życia oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Popularyzowanie biegania oraz innych form ruchu.

II. Termin i miejsce
1. Zawody odbędą się w dniu 27.04.2022 ( środa ) na terenie Miejskiego Stadionu
Sportowego ul. Koseły 3a. Start zawodów o godz. 17:00 Bieżnia lekkoatletyczna.

III. Program imprezy
- godz. 16:30 – 17:00 czynne biuro zawodów na Miejskim Stadionie Sportowym (bieżnia) –
rejestracja zawodników oraz potwierdzenie udziału w zawodach.
- godz. 17:00 rozpoczęcie zawodów
- godz. 18.00 zakooczenie zawodów – dekoracja zwycięzców

IV. Opis
1. Zawody rozegrane zostaną na ergometrze wioślarskim CONCEPT 2. Wybór przesłony
powietrza oraz przekładni ( obciążenia – przełożenia) jest dowolny. Ustawienia mogą byd
dokonane przez zawodnika przed rozpoczęciem wyścigu.
2.Dystans do pokonania to :
- bieg 800 m
- ergometr 1000 m
- bieg 800 m

3. Czas uzyskany przez zawodnika podczas biegu, próby na ergometrze oraz biegu jest
czasem oficjalnym.

V. Uczestnictwo i zgłoszenia
1. Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy którzy do dnia zawodów ukooczyli 18 lat.
2. Każdy zawodnik przed startem zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o stanie
zdrowia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępniania wizerunku.

VI. Klasyfikacja Open
I miejsce – nagroda rzeczowa / puchar
II miejsce – nagroda rzeczowa / puchar
III miejsce – nagroda rzeczowa / puchar
Najlepsza kobieta – nagroda rzeczowa / puchar
1. Uczestnicy zawodów będą klasyfikowani indywidualnie na podstawie uzyskanych czasów.
2. Ostateczne zdanie w kwestii interpretacji wyników przysługuję komisji sędziowskiej.

VII. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.

2.
3.

4.
5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu
i
Rekreacji
siedzibą
w
Sandomierzu,
ul.
Koseły
3a,
mail:
sekretariat@mosir.sandomierz.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres
email): iod@cuw.sandomierz.eu
Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadao statutowych MOSiR
w Sandomierzu.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania imprezy sportowej.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody.

6.
7.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania
spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w imprezie sportowej.

VIII. Postanowienia Koocowe
1. Organizator zaleca uczestnikom na wykonanie profilaktycznych badao lekarskich
mogących potwierdzid brak przeciwwskazao do udziału w zawodach.
2. Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Nad bezpieczeostwem zawodników czuwa zorganizowana opieka medyczna.
4. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub przeniesienia ich na inny
termin z przyczyn nie zależnych od organizatora.
6. W sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga
Organizator do którego należy ostateczna interpretacja regulaminu.

