
I Głuchołaska Złota Mila – 08.06.2019
1. Cele imprezy: 

 Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Głuchołazach

 Promocja opolskich browarów i lokalnych wyrobów

 Szerzenie Kultury Piwnej

 Dobra zabawa z małym akcentem rywalizacji 

2. Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, Gmina Głuchołazy 

3. Partnerzy: Intermarche Głuchołazy, Browar Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Radio Opole

4. Termin i miejsce: 

 Bieg odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2019 roku

 Start Biegu nastąpi o godzinie 12:00

 Biegamy po wyznaczonej pętli w parku zdrojowym na wysokości górnego stawu

 Biuro zawodów znajdować się przy górnym stawie parku zdrojowego i będzie czynne od godz. 11.00
do zamknięcia zawodów

5. Zasady rozgrywania Głuchołaskiej Złotej Mili:

 Dystans Złotej Mili to 4 okrążenia po wyznaczonej trasie o zmiennej nawierzchni

 Podczas biegu zawodnicy mają obowiązek:

 Wypicia w strefie piwnej 4 piw (po jednym na okrążenie) o pojemności  zadysponowanej
przez organizatora

 Zjedzenia przekąsek w strefie cateringowej (co drugie okrążenie)

 Picie  piwa  i  jedzenie  przekąsek  może  odbywać  się  wyłącznie  w  wyznaczonych  strefach.
Napojów  
i jedzenia nie wolno zabierać na trasę

 W przypadku  dużej  ilości  uczestników zawodnicy  zostaną  podzieleni  na  grupy  startowe i  każdej
grupie pomiar czasu obejmie trzech najlepszych zawodników. Z łącznej liczby pomiarów zostaną wyłonione
miejsca od 1 do 3, dla których organizator przewidział symboliczne pamiątkowe nagrody

 Organizator przewiduje wyłącznie dwie kategorie: kobiety i mężczyźni

 W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu biegu ukończyły 18 lat
(obowiązek okazania dowodu tożsamości)

6. Warunki uczestnictwa: 

 Warunkiem  dopuszczenia  zawodnika  do  biegu  będzie  własnoręcznie  podpisane  Zaświadczenie  o
braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów

 Organizator  rekomenduje  przed startem poddanie  się  badaniom kontrolnym i  zasięgnięcie  opinii
lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu

 Podczas  odbioru  numeru  startowego  zawodnicy  muszą  posiadać  dokument  ze  zdjęciem  celem
weryfikacji danych osobowych oraz wieku

 Zgłoszenia: 



 Osobiście w sekretariacie GOSiR na Stadionie Miejskim przy ul. Konopnickiej 2 z wniesieniem
opłaty startowej w gotówce – taka forma zapisów obowiązuje do wyczerpania limitu uczestników do 7
czerwca (pakiet złoty tylko do 24 maja 2019r)

 Elektronicznie  na  adres  poczty  email  biuro@gosirglucholazy.pl z  załącznikiem  w  postaci
dowodu zapłaty opłaty startowej na konto BS Leśnica o numerze:

76889100002015650012930001.  Termin zgłoszeń elektronicznych upływa 24 maja – zgłoszenia bez
załączonego dowodu zapłaty będą odrzucane

 W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość i rozmiar koszulki
np. Jan Nowak, 01.01.2000r, Nysa, koszulka rozm. L męska

 Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi, zgłoszenie można przepisać na kogoś innego pod
warunkiem opłaty manipulacyjnej 10 zł

 W Głuchołaskiej Złotej Mili  może wziąć udział ograniczona ilość uczestników – decyduje kolejność
zgłoszeń

7. Opłata Startowa:

 Pakiet podstawowy – 30 zł (w cenie piwo, przekąski i udział w imprezie)

 Pakiet złoty – 55 zł (pakiet podstawowy + koszulka sportowa z pamiątkowym nadrukiem)

8. Opłata startowa w dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc) dopłata 10 zł

9. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym jednorazową wejściówkę na
basen w kompleksie rekreacyjnym „Nad Białką” do wykorzystania do 30 czerwca 2019r.

10. Postanowienia dodatkowe:

 Organizator  nie  zapewnia  jakiegokolwiek  ubezpieczenia  na  życie,  zdrowotnego  lub  od
odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  choroby,  wypadku,  odniesienia  obrażeń,  poniesienia  śmierci  lub
poniesienia  jakichkolwiek  strat  bądź  szkód,  jakie  mogą  wystąpić  w  związku  z  obecnością  i/lub
uczestnictwem w biegu

 Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników

 Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność

 Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie
zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów

 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu

 Głuchołaska Złota Mila odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

 Wszystkich zawodników startujących w Biegu obowiązuje niniejszy regulamin

11. Każdy  uczestnik  musi  wyrazić  pisemnie,  na  druku  organizatora,  dobrowolną  zgodę  na  nieodpłatne
wykorzystanie  wizerunku  Uczestnika  utrwalonego  w  formie  fotografii  lub  zapisu  video  oraz  udzielenie
Organizatorowi  oraz  Współorganizatorom  niewyłącznej,  nieograniczonej  terytorialnie  i  czasowo,
nieodpłatnej licencji  na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:  -
utrwalanie  
i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, - wprowadzenie
do  pamięci  komputera  i  do  sieci  multimedialnej,  -  zwielokrotnianie  zapisu  utrwalonego  wizerunku,  -
publiczne  wystawienie,  wyświetlenie,  odtwarzanie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także  publiczne
udostępnianie  w taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp  w miejscu  i  w  czasie  przez  siebie
wybranym, -  zamieszczanie  i  publikowanie w prasie,  na stronach internetowych,  plakatach i  bilbordach,
portalach społecznościowych - powyższa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia udział w Biegu 

mailto:biuro@gosirglucholazy.pl


12. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dane osobowe uczestników
Biegu  będą  przetwarzane  w celach,  zakresie  i  przez  okres  niezbędny  dla  organizacji,  przeprowadzenia  
i  promocji  Biegu,  wyłonienia  zwycięzców  i  odbioru  nagród.  Dane  osobowe  uczestników  Biegu  będą
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119,
4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz.
922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi
przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.  Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do
państwa  trzeciego/organizacji  międzynarodowej.  Dane  osobowe  uczestników  nie  będą  podlegać
zautomatyzowanemu  przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu.  Podstawę  przetwarzania  Pani/Pani  danych
osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja
Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust.
1  lit.  a)  RODO  –  dobrowolna,  jednoznaczna,  świadoma  i  konkretna  zgoda  osoby,  której  dane  dotyczą.
Uczestnikom przysługują prawa do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania  danych,  cofnięcia  wyrażonej  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  postaci  wizerunku  w
dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu. Uczestnikom przysługuje również prawo do
wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych)  na  przetwarzanie  ich  danych  przez  Administratora.  Realizacja
uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane
na adres Administratora. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację
imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki
publikowany  lub  rozpowszechniany  będzie  projekt.  Organizator  ma  również  prawo  opublikować  imię  i
nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście
startowej  Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie  i  w miejscu rozgrywania Biegu.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.


