
 

 

 
 

 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

98-200 SIERADZ UL.SPORTOWA 1  
TEL:/43/ 822-38-82; 827-16-70 

www.mosirsieradz.pl  osrodek@mosirsieradz.pl 
 

REGULAMIN 

Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego 

 

1. Nazwa zawodów: Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego 
2. Ranga zawodów: I klasa 
3. Organizator: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu 

• Ludowy Klub Sportowy MOSiR Sieradz 

• Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
4. Data: 09.05.2021 

5. Godzina rozpoczęcia: 13.00 
6. Miejsce: Stadion MOSiR, ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz 
7. Biuro zawodów: MOSiR ul. Sportowa 1, czynne w dniu zawodów od godz.11.00 

tel. 43 822-38-82  e-mail: osrodek@mosirsieradz.pl 

8. Konkurencje:  
K. 100 m, 200m, 300m, 400m, 600m, 1000m, skok w dal, trójskok, skok wzwyż, pchnięcie kulą,  rzut 
oszczepem 
M: 100 m, 200m, 300m, 400m, 600m, 1000m, skok w dal, trójskok, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut 
oszczepem   

9. Nagrody:  
• Pamiątkowe medale dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach    
• Pakiety startowe dla wszystkich zgłoszonych zawodników  

10. Opłaty startowe: 

• Udział w Mityngu jest bezpłatny. 
11. Zgłoszenia:  

• obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń do zawodów PZLA;   

• jeden zawodnik może wystartować w maksymalnie w dwóch konkurencjach biegowych i jednej 
technicznej  

• zgłoszony zawodnik musi legitymować się ważną licencją klubową i zawodniczą,  posiadać dwa nu-

mery startowe oraz aktualne badania lekarskie;   
• termin zamknięcia zgłoszeń: 30.04.2021r.  godz. 19.00 

12. Inne:  
• Metoda pomiaru czasu w konkurencjach biegowych: fotofinisz;   

• Zawodników obowiązywać będzie bramka startowa; 

• Udział w Mityngu Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego jest równoznaczny z wyrażeniem zgody 
na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w publikacjach medialnych (telewizja, prasa, 
internet oraz na nośnikach elektronicznych organizatora) w trakcie i po zakończeniu zawodów;  

• Ubezpieczenie: startujących ubezpiecza zgłaszający - podstawa prawna Dz.U. nr 25 poz. 7 z dnia 
06.03.1996 r. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie minutowym w zależności od ilości 

zgłoszeń do zawodów; 

• Zawody zostaną rozegrane z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz wytycznymi PZLA 
dotyczącymi imprez w czasie epidemi COViD-19 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia systemu zgłoszeń przed terminem; 

• Organizator nie zapewnia zawodnikom ew. noclegów; 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie oraz jego interpretacji. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
 
· każdy uczestnik/opiekun zajęć  organizowanych przez MOSiR Sieradz wyraża dobrowolną zgodę na p rzetwarzan ie swoich 
danych osobowych zgodnie z klauzula RODO dostępną również na stronie mosirsieradz.pl:  
Zgodnie  z  wymogami  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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Miejsk im 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą. 
 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Sieradzu  
2. Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu dostępny jest pod adresem e -mail - 

iod@mosirsieradz.pl  
3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy 

oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.  
4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków 

umów, zawartych pomiędzy MOSiR a kontrahentami, oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.  
5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.  
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administ rato ra danych  oraz o rga ny 

władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.   
7. Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych 

osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.  
9. Osoba , której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:   

1. wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  
2. wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w opa rciu  o  
zgodę)  
3. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

4. przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,  
5. ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:  
- kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  
- ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,  
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych; 
11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.  
12. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub w ra mach  sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora, lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych in-
teresów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.  

13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do  
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, któ rego  dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

14. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje p rawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, k tórej  dane do tyczą, podanie danych 
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

16. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych 

jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy. 
17. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 

 
 

MOSiR Sieradz 

 


