
R E G U L A M I N 
 

X BIEGU „POD ŻYRAFĄ” 
9.06.2018 

 
1. ORGANIZATOR, WSPÓŁORGANIZATORZY 

Organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach. 
Współorganizatorem biegu jest Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki Tychy. 

 
2. TERMIN I MIEJSCE BIEGU 

Bieg odbędzie się 9 czerwca 2018 r. (sobota) w kategoriach wiekowych i na dystansach (od 100 m do 6 km)                   
w Tychach na terenie Parku Miejskiego. Biuro zawodów, start i meta  - pod „Żyrafą”. 

 
 
3. UCZESTNICTWO 

Do biegu zostaną dopuszczeni tylko ci uczestnicy, którzy: 
● Będą posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w biegu lub wypełnią i podpiszą              

oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (dla dzieci i młodzieży do lat 18, oświadczenia            
takie podpisują rodzice). 

 
4. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia online 

https://dostartu.pl/x-bieg-pod-zyrafa-v2420.pl.html do dnia 7 czerwca 2018 roku. (włącznie) 
Zapisy osobiście na miejscu startu w dniu 9.06.2018 r.:  

● dzieci i młodzież w godz. 8.30 – 9.50, 
● do biegu głównego w godz. 8.30 – 10.30. 

 
W biegu głównym mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą swój udział w terminie 

wyznaczonym przez Organizatora. Opłata startowa wynosi 5 zł, płatna w dniu zawodów. 
Dzieci i młodzież – bezpłatnie. 

 
 

5. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE 
● 100 m – 2014 i mł. – dziewczęta 
● 100 m – 2014 i mł. – chłopcy 
● 200 m – 2012 – 2013 – dziewczęta 
● 200 m – 2012 – 2013 –  – chłopcy 
● 300 m – 2010 – 2011 – dziewczęta 
● 300 m – 2010 – 2011 – chłopcy 
● 400 m – 2008 – 2009 – dziewczęta 
● 400 m – 2008 – 2009 – chłopcy 
● 600 m – 2006 – 2007 – dziewczęta 
● 600 m – 2006 – 2007 – chłopcy 
● 800 m – 2004 – 2005 – dziewczęta 
● 800 m – 2004 – 2005 – chłopcy 
● 1000 m – 2001 – 2003 – dziewczęta 
● 1000 m – 2001 – 2003 – chłopcy 

 

 
KATEGORIE W BIEGU GŁÓWNYM – 6.000 m 
 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 
1993-2002 – 16 lat – 25 lat 1989-2002 – 16 lat – 39 lat 
1983-1992 – 26 lat – 35 lat 1969-1988 – 40 lat – 49 lat 
1982 i st. – 36 lat i starsze 1968 i starsi – 50 lat i starsi 

https://dostartu.pl/x-bieg-pod-zyrafa-v2420.pl.html


 
POZA KONKURANCJĄ: 

nordic walking – 4.000 M 
 

6. NAGRODY 
W kategoriach dziecięcych i młodzieżowych przewiduje się nagrody za udział dla wszystkich zawodników             

oraz medale. 
 
W kategoriach wiekowych w biegu głównym nagrody rzeczowe za miejsca 1 od 3. 
 

Na wszystkich dystansach będzie prowadzona klasyfikacja oddzielna.  
 

Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma gorący posiłek. 
 

7. PROGRAM BIEGU 

  8.30 –   9.50 Przyjmowanie zgłoszeń, 

do biegu głównego do 10.30 

10.00 Otwarcie imprezy 

10.00 Rozpoczęcie biegów dziecięcych 

i młodzieżowych na dystansach od 100 - 1000 m 

ok. 10.45   Start nordic walking 4000 m; start biegu głównego – 6.000 m 

   ok. 11.30   Ogłoszenie wyników biegu głównego i wręczenie nagród 

8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
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 są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a)                
RODO. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana. Skutkować             
to będzie przerwaniem uczestnictwa w imprezie. 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 lub w trakcie trwania imprezy            
w Biurze Zawodów. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z Ogólnego            
Regulaminu Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSIR Tychy. Odbiorcy danych osobowych to:         
w zakresie współorganizatora SPLA Tychy, w zakresie pomiaru czasu firma Youngmedia. 

Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 3 lata, a listy uczestników              
imprez/zajęć przez 5 lat. 

 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Obowiązują zapisy Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSiR Tychy, dostępnego na            
stronie www.mosir.tychy.pl oraz w trakcie imprezy w Biurze Zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
 

 

 

 

 

 

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


 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

     /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 

Nazwisko ………………………………………………………………… 

Imię …………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………… 

Adres mailowy/tel. …………………………………………………………. 

Miasto/KLUB …………………………………………………………….. 

„Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami                  
fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych.                
Jednocześnie oświadczam że startuję na własną odpowiedzialność w zawodach – X Bieg Pod Żyrafą. Zapoznałem się               
z regulaminem zawodów oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy i przyjmuję oraz            
akceptuję postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.               
o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów związanych z realizacją zadania                   
oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i SPLA Tychy. Zgadzam się także, aby moje dane (nazwisko, imię,                   
miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej              
wymienionej imprezy. Zgadzam się/Nie zgadzam się*, aby mój wizerunek mógł być utrwalany na zdjęciach i filmach z wyżej                
wymienionych zajęć. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje”. 

 data .......................,                                  czytelny podpis ............................................... 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

     /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 

Nazwisko ………………………………………………………………… 

Imię …………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………… 

Adres mailowy/tel. …………………………………………………………. 

Miasto/KLUB …………………………………………………………….. 

„Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami                  
fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych.                
Jednocześnie oświadczam że startuję na własną odpowiedzialność w zawodach – X Bieg Pod Żyrafą. Zapoznałem się               
z regulaminem zawodów oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy i przyjmuję oraz            
akceptuję postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.               
o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów związanych z realizacją zadania                   
oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i SPLA Tychy. Zgadzam się także, aby moje dane (nazwisko, imię,                   
miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej              
wymienionej imprezy. Zgadzam się/Nie zgadzam się*, aby mój wizerunek mógł być utrwalany na zdjęciach i filmach z wyżej                
wymienionych zajęć. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje”. 



  

data .......................,                                  czytelny podpis ............................................... 

 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

- ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

     /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 

Nazwisko uczestnika ………………………………………………………………… 

Imię uczestnika …………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………… 

Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna …………………………………………………………. 

„Oświadczam że jestem rodzicem/opiekunem prawnym, 

SYNA/CÓRKI …………………………….………………../data urodzenia ……………..…… którego/-ej stan zdrowia       
pozwala na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą                 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam że              
syn/córka startuje za naszą zgodą i naszą odpowiedzialność w zawodach – X Bieg Pod Żyrafą. Zapoznałem się                
z regulaminem zawodów oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy i przyjmuję oraz            
akceptuję postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.               
o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów związanych z realizacją zadania                   
oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i SPLA Tychy. Zgadzam się także, aby dane syna/córki (nazwisko,                  
imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej               
wymienionej imprezy. Zgadzam się/Nie zgadzam się*, aby wizerunek syna/córki* mógł być utrwalany na zdjęciach i filmach                
z wyżej wymienionych zajęć. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli taka potrzeba              
zaistnieje”.  

data .......................,                           czytelny podpis rodzica/opiekuna........................................ 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

- ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

     /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 

Nazwisko uczestnika ………………………………………………………………… 

Imię uczestnika …………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………… 

Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna …………………………………………………………. 

„Oświadczam że jestem rodzicem/opiekunem prawnym, 

SYNA/CÓRKI …………………………….………………../data urodzenia ……………..…… którego/-ej stan zdrowia       
pozwala na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą                 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam że              
syn/córka startuje za naszą zgodą i naszą odpowiedzialność w zawodach – X Bieg Pod Żyrafą. Zapoznałem się                
z regulaminem zawodów oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy i przyjmuję oraz            
akceptuję postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.               
o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów związanych z realizacją zadania                   



oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i SPLA Tychy. Zgadzam się także, aby dane syna/córki (nazwisko,                  
imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej               
wymienionej imprezy. Zgadzam się/Nie zgadzam się*, aby wizerunek syna/córki* mógł być utrwalany na zdjęciach i filmach                
z wyżej wymienionych zajęć. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli taka potrzeba              
zaistnieje”.  

data .......................,                          czytelny podpis rodzica/opiekuna........................................ 


