Bytom, dnia 14 kwietnia 2022 r.

REGULAMIN
VI Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym
im. st. sierż. Marka Sienickiego
Bytom 18 maja 2022 r.
I. CEL ZAWODÓW
1.

Uczczenie pamięci st. sierż. Marka Sienickiego z okazji 30 rocznicy tragicznej śmierci.

2.

Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej.

3.

Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.

4.

Promowanie atrakcyjnych rekreacyjnie miejsc Bytomia.

5.

Integracja środowiska policyjnego oraz służb mundurowych.

6.

Wyłonienie zwycięzcy zawodów w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

II. ORGANIZATOR
1.

Organizatorem zawodów jest Komenda Miejska Policji w Bytomiu przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu oraz Zarządu Terenowego NSZZP w Bytomiu.

2.

Patronat honorowy objął Prezydent Bytomia.

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA
1.

Zawody odbędą się w dniu 18 maja 2022 r. - start biegu o godz. 11.30.

2.

Biuro zawodów, start i meta znajdują się w tym samym miejscu na terenie Boiska Sportowego "Dołek" w Bytomiu,
ul. Alojzego Felińskiego 125.

3.

Konkurencja sportowa – bieg indywidualny ze startu wspólnego na dystansie około 8500 m drogami gruntowymi
„Miechowickiej Ostoi Leśnej”– 2 pętle.

IV. UCZESTNICTWO
1.

W zawodach uczestniczą reprezentacje jednostek organizacyjnych Policji oraz służb mundurowych, zawodnikami
wchodzącymi w skład reprezentacji mogą być funkcjonariusze i pracownicy cywilni.

2.

W biegu w odrębnej kategorii mogą uczestniczyć emeryci policyjni.

3.

W biegu mogą uczestniczyć także osoby indywidualne nie związane ze służbami mundurowymi zwane dalej
zawodnikami OPEN.

4.

Prawo startu mają osoby, które do dnia 18 maja 2022 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 18 maja 2022 roku,
ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez
rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

V. ZGŁOSZENIA
1.

Każdy

uczestnik chcąc zostać zarejestrowany na liście startowej musi dokonać indywidualnego zgłoszenia przez

wypełnienie drogą elektroniczną formularza na stronie internetowej „Zmierzymyczas.pl”.
zgłoszeniowego

umieszczony

został

na

stronie

internetowej

Komendy

Miejskiej

Link do formularza
Policji

w

Bytomiu

(http://bytom.slaska.policja.gov.pl/) oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu (http://osir.bytom.pl/). Zawodnicy służb

mundurowych w rubryce „klub” wpisują nazwę jednostki zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 7, emeryci policyjni
wpisują EMERYT, pozostali zawodnicy wpisują OPEN. Przedmiotowa rubryka nie służy do wpisywania nazw innych
klubów, np. „Bytom biega”.
2.

Zapisy drogą elektroniczną trwają do dnia 11.05.2022 r.

3.

Każdy zawodnik rejestruje się tylko raz.

4.

Organizator wprowadza opłatę startową w wysokości 20 zł od każdego zawodnika (warunkiem umieszczenia zawodnika
na liście startowej jest niezwłoczne dokonanie opłaty podczas elektronicznych zapisów za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego).

5.

Organizator nie pobiera opłaty startowej od zaproszonych gości.

6.

Rejestracja drużyn służb mundurowych nastąpi automatycznie o ile min. 3 uczestników z tej samej jednostki zarejestruje
się indywidualnie, wpisując odpowiednio w rubrykach „nazwa jednostki” tą samą (identyczną) nazwę (np. KMP Bytom,
PSP Bytom, SM Bytom, OPP Katowice).

7.

Zawodnicy OPEN biorą udział wyłącznie w rywalizacji indywidualnej.

8.

Organizator nie przewiduje możliwości zgłoszenia do udziału w zawodach po wyznaczonym w punkcie 2 terminie.

9.

Ze względów organizacyjnych ustala się limit do 300 startujących, w tym do 100 startujących w kategorii OPEN.

10. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób o umieszczeniu na liście startowej zdecyduje kolejność rejestracji i
wniesienia opłaty startowej.
11. Drużyny jednostek Policji podległych KWP w Katowicach niezależnie od w/w zasad zobowiązane są do zgłoszenia listy
startujących do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach zgodnie z odrębną korespondencją służbową z KWP w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2022 r. Powyższe nie zwalnia od obowiązku indywidualnej rejestracji
drogą elektroniczną (patrz punkt 1)!

VI. KLASYFIKACJA
1.

Indywidualna kobiet – Policja i służby mundurowe do lat 40 włącznie (roczniki 1982 i młodsze).

2.

Indywidualna kobiet – Policja i służby mundurowe powyżej lat 40 (roczniki 1981 i starsze).

3.

Indywidualna mężczyzn – Policja i służby mundurowe do lat 40 włącznie (roczniki 1982 i młodsi).

4.

Indywidualna mężczyzn – Policja i służby mundurowe powyżej lat 40 (roczniki 1981 i starsi).

5.

Drużynowa - Policja i służby mundurowe (suma najlepszych wyników uzyskanych przez 3 zawodników z danej
jednostki).

6.

Indywidualna kobiet – OPEN.

7.

Indywidualna mężczyzn – OPEN.

8.

Najlepszy emeryt policyjny.

VII. NAGRODY
1.

Trzej najlepsi zawodnicy z każdej kategorii indywidualnej otrzymują pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

2.

Trzy najlepsze drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy, puchary ufundowane przez Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach oraz nagrody rzeczowe.

3.

Najlepszy emeryt policyjny otrzyma pamiątkowy puchar i dyplom.

4.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają pamiątkowy medal.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Biuro zawodów będzie czynne w dniu 18 maja 2022 r. od godz. 8.30 na terenie Boiska Sportowego "Dołek"(niebieski
namiot).

2.

W godz. 8.30 -10.50 prowadzona będzie weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.

3.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

4.

Zawodnicy klasyfikacji OPEN przy odbiorze numerów startowych zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości.

5.

W przypadku funkcjonariuszy służb mundurowych innych niż Policja, pracowników oraz emerytów Policji,
zawodników OPEN podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek

a także

i zawodników

na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu i wyrażających zgodę na udział w nim na własną
odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających

z charakteru tego wydarzenia,

które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
6.

Uczestnicy klasyfikacji służb mundurowych oraz emeryci policyjni przy weryfikacji zawodników i odbieraniu numerów
startowych zobowiązani są do okazania legitymacji.

7.

Policjanci uczestniczą w zawodach w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego.

8.

Warunkiem startu policjanta w zawodach jest brak przeciwwskazań lekarskich i aktualne badanie profilaktyczne.

9.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenieść na innego zawodnika.

10. Organizator wprowadza limit czasowy pokonania trasy 1 godzina 30 minut. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do
mety w wyznaczonym czasie zobowiązani są do przerwania biegu.
11. Organizator zapewnia przygotowanie trasy biegu i opiekę medyczną.
12. Bieg odbędzie się przy braku ruchu kołowego.
13. Uczestnicy nie mogą zmieniać trasy biegu oraz zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu.
14. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym.
15. Każdy zawodnik posiada własny sprzęt sportowy – obuwie i ubiór do biegów terenowych.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego
oraz za rzeczy zagubione.
17. Uczestnik zawodów we własnym zakresie dokonuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
18. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
Każdy z uczestników otrzyma numer startowy z chipem, który należy prawidłowo zamocować agrafkami z przodu na
koszulce lub przeznaczonym do tego celu pasku. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.
19. Po zakończonym biegu każdy uczestnik otrzyma napój oraz posiłek regeneracyjny.
20. W kwestiach spornych lub nieprzewidzianych regulaminem decyduje organizator.
21. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu startujących w kategorii „Policja i służby mundurowe”.
22. Dane osobowe uczestników VI Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. st. sierż. Marka Sienickiego
będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru pucharów.
23. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie w dniu mistrzostw Oświadczenia Uczestnika Zawodów oraz zapoznanie się z
Klauzulą Informacyjną.
24. Dokonanie zgłoszenia przez stronę internetową jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
25. Szczegółowych informacji dotyczących biegu a także ochrony danych osobowych udziela: podkom. Anna Lenkiewicz
(tel. 47 85 33 331, tel. komórkowy 798 03 18 38, e-mail anna.lenkiewicz@bytom.ka.policja.gov.pl).

PROGRAM
VI Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym
im. st. sierż. Marka Sienickiego
Bytom 18 maja 2022 r.

Środa 18 maja 2022 r.
8.30 – 10.50 - przyjazd zawodników na teren ośrodka Sport Dolina w Bytomiu, weryfikacja zawodników w biurze zawodów,
wydawanie numerów startowych.
11.00 – 11.15 - uroczyste otwarcie zawodów.
11.15 – 11.25 – rozgrzewka indywidualna.
11.30 – start biegu (wszystkie kategorie).
13.00 – 13.30 – weryfikacja i podsumowanie wyników.
13.30 – 14.15 - oficjalne ogłoszenie wyników, ceremonia dekoracji zwycięzców w klasyfikacjach indywidualnych
drużynowej oraz zamknięcie zawodów.

i

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 − informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Katowicach jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, ul. Józefa Lompy 19,
40-038 Katowice.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji VI
Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. st. sierż. Marka Sienickiego – Bytom
18 maja 2022 r.
4) Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
 podatkowych i rachunkowych,
 statystycznych i archiwizacyjnych w tym ewentualnej
 publikacji wyników imprezy.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zawodów
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt policji;
6) Każdy uczestnik (zawodów) ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
9) Podanie danych osobowych uczestników zawodów ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem
niezbędnym dla uczestnictwa w VI Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Biegu Przełajowym im.
st. sierż. Marka Sienickiego – Bytom 18 maja 2022 r.
10) Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane
podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

