
 
 
 
 
 
 

 
 

REGULAMIN  
Biegu Rekreacyjnego z okazji  

70-lecia Przyłączenia Drzewic do Kostrzyna nad Odrą 
 
 

 
 

1. Cel imprezy: 

• popularyzacja biegów jako najprostszej formy rekreacji fizycznej, 

• upamiętnienie 70-lecia przyłączenia Drzewic do Kostrzyna nad Odrą 
 

2. Organizatorzy: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą,  

• Miasto Kostrzyn nad Odrą, 

• Komitet organizacyjny obchodów  

• kontakt: Zygmunt Mendelski tel: 508 388 490 
 
3. Termin i miejsce: Biegi odbędą się 13.08.2022 – Start i Meta Zagródek Drzewice 

• godz. 16.30 - otwarcie biegów i start biegów, 

• dystans ok 2 km (ulica dukty leśne) 
 
4. Uczestnictwo: 

• w zawodach mogą startować wszyscy bez ograniczeń, 

• dzieci startują wraz z rodzicami,    
5. Nagrody: 

• Pamiątkowe medale – 50 sztuk, 

• Pamiątkowe numery startowe, 

• Nagrody niespodzianki 
 

 
 
 

 
 



Klauzula Informacyjna Dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L119/1) dalej RODO informujemy iż: 

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kostrzynie nad Odrą, (e-mail: mosir-kostrzyn@post.pl ), prowadzący działalność zgodnie ze 

swoim statutem. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Biegu 
rekreacyjnego z okazji 70-lecia Przyłączenia Drzewic do Kostrzyna nad Odrą, na 
podstawie art.6 ust.1 RODO. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pan / Pani 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pana / Pani narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek 
niezbędne do wzięcia udziału w w/w biegach a odmowa podania danych osobowych 
może skutkować brakiem możliwości udziału w biegach. 

11. Wzięcie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 
rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby w/w biegów. 

 
 

1. Postanowienia końcowe: 

• organizator zapewnia opiekę Ratownictwa Medycznego,  

• za rzeczy zaginione lub skradzione organizator nie odpowiada,  

• Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi 
Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

• organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  
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