
REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO  

„Chorzowska Dycha” 

 

 

I. CELE IMPREZY 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania. 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Chorzowa i okolic. 

II. ORGANIZATOR IMPREZY 

1. Organizatorem biegu ulicznego „Chorzowska Dycha” jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu 

w Chorzowie. 

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

1. Data: 10 października 2021 (NIEDZIELA). 

2. Godzina: 11:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od strzału startera. 

3. Miejsce: Trasa przebiegać będzie ulicami Chorzowa Batorego. Start – Skwer im. Witolda 

Pileckiego godz. 11:00, Meta – Basen KS Hajduki przy ul. Granicznej 92 ok. Godz. 12:00 

4. Dystans: 10 km – trasa nie posiada atestu PZLA. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi 

i poziomymi, co 1 kilometr. 

5. Trasa biegu zostanie zaprezentowana na stronie www.moris.chorzow.pl nie później niż 10 dni 

przed imprezą. 

IV. LIMIT CZASU  

1. Zawodników obowiązuje limit czasu: 1h 30 min. 

2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 1h i 30 minut od strzału startera, zobowiązani 

są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 

3.  Uczestnicy, którzy pozostaną na trasie po upływie regulaminowego czasu, o którym mowa w 

ust. powyżej lub uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, 

stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. 

V. POMIAR CZASU 

1. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym. 

2. Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer startowy. Zasłanianie numeru 

startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i może skutkować 

brakiem odczytu z punktów pomiarowych na starcie, trasie i mecie biegu. 

3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto. 

VI. PUNKTY ODŻYWCZE I MEDYCZNE 

1. Punkt nawadniania (odżywczy) zlokalizowany będzie na około 3 km i 7,5 km i na mecie. Każdy 

uczestnik biegu otrzyma na mecie posiłek regeneracyjny.  

2. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych do biegania 

Organizator przewiduje rozmieszczenie dodatkowych punktów odżywczych. 

3. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników. 

4. Punkty medyczne będą obsługiwane przez ratowników medycznych w następujących punktów: 

a. Karetka z lekarzem – na starcie biegu, 

b. Ratownik medyczny na około 3 km i 7,5 km. 

c. Ratownik medyczny na mecie.  
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VII. UCZESTNICTWO 

1. W biegu ulicznym „Chorzowska Dycha” prawo startu mają wyłącznie te osoby, które w dniu 

imprezy mają ukończone 18 lat.  

2. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 

weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz podpisać 

deklarację uczestnictwa. Pakiet startowy może być odebrany jedynie osobiście. 

3.  Biuro zawodów będzie czynne:  

 7-8 październik 2021 - w godz. 8.00-14:00 MORiS Chorzów, ul. Dąbrowskiego 113 – Dział 

Organizacji Imprez. 

 10 października 2021 w biurze zawodów w okolicy startu, od godz. 09:00. 

4. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. gadżety 

związane z biegiem.  

5. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań 

do udziału w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia 

na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w 

związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialności. 

6. Decyzje lekarzy i ratowników medycznych dotyczące kontynuowania lub braku możliwości 

kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 

7. Nieodebrane pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym. 

8. Organizator nie zezwala na start osób na wózkach 

9. Organizator nie zezwala na start zawodników z psami. 

VIII. ZGŁOSZENIA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu na stronie 

www.moris.chorzow.pl/zgloszenia/bieg10, opłacenie pakietu startowego przelewem 

elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru 

pakietu. 

2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest 

jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego 

istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania 

każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki 

niniejszego Regulaminu. 

4. Łączna liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 300 osób.  

5. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 3 października 2021 (po tym terminie 

zgłoszenie jest niemożliwe). W biurze zawodów będzie możliwość zapisania dodatkowych osób 

w przypadku wolnych miejsc ww limitu. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania 

zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu. 

6. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy. 

 IX. KLASYFIKACJE 

W biegu Chorzowska Dycha prowadzone będą następujące klasyfikacje 

1. Mężczyzn (miejsca 1-3) 

2. Kobiet (miejsca 1-3) 

3. Najlepszy Chorzowianin (miejsca 1-3) 

4. Najlepsza Chorzowianka (miejsca 1-3) 

Klasyfikacje nie dublują się z klasyfikacją generalną. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny 

pomiar. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika 

w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie spowoduje jego 

dyskwalifikację. 

 X. NAGRODY I WYNIKI 

1. Każdy zawodnik, który ukończy „Chorzowską Dychę” otrzyma na mecie pamiątkowy medal. 

2. Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych klasyfikacjach otrzymują pamiątkowe statuetki oraz 

nagrody. 
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 XI. OPŁATY 

1. Opłata startowa za udział w Biegu Chorzowska Dycha: 

- płatność dokonana do 12.09.2021 – 30 zł 

- od 13.09.2021 do 3.10.2021 2019 - 40 zł 

- w dniu zawodów (10.10.2021) - 50 zł 

2. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji. Dowodem 

wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście 

startowej na stronie www.moris.chorzow.pl . 

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. 

4. Opłata dokonywana w dniu imprezy będzie przyjmowana gotówką lub kartą płatniczą. 

 XII. DEPOZYT, SZATNIE, PARKINGI 

1. Organizator umożliwi zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Każdy 

zdeponowany worek zostanie oznaczony przez numer startowy zawodnika. Worek można 

odebrać tylko na podstawie okazanego numeru startowego. W przypadku zgubienia przez 

zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie 

worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy 

pozostawione w depozycie. 

2. Przed jak i po biegu zawodnicy będą mogli skorzystać z przebieralni a dodatkowo po biegu 

zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z natrysków. 

3. Organizator do dnia 3.10.2021r. zamieści na stronie www.moris.chorzow.pl mapę z 

zaznaczeniem parkingów oraz trasą dojścia z parkingów na start i metę. 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej 

części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego 

modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 

2. Przebywanie na trasach biegu „Chorzowska Dycha” bez ważnego numeru startowego jest 

niedozwolone. Zapis ten obowiązuje także tzw. „support”. Osoby bez ważnego numeru 

startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po 

trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez 

ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z 

kijków typu nordic walking. 

3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 10.10.2021 do godz. 16:00 na 

adres mailowy zdyrektor@moris.chorzow.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin. 

Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 13.10.2021r. 

4. Bieg „Chorzowska Dycha” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Każdy uczestnik 

jest zobowiązany do podpisania deklaracji będącej jednocześnie oświadczeniem o znajomości 

regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej 

pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego 

w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu 

organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów 

fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z 

udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki 

ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i 

ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i 

wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub 

innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu 

wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 

5. Termin, miejsce i trasa „Chorzowskiej Dychy” mogą ulec zmianie, jak również Bieg może 

zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu 

publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej. W takim przypadku wpłaty 

zostaną zwrócone uczestnikom. 

6. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Biegu odbywa się za 

wyłączną zgodą Organizatora.  
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7. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

zawodników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, 

nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. 

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie 

Organizatorowi Biegu Chorzowska Dycha. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga 

Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości 

uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w 

całości bądź częściowo) zachowują ważność. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania 

powodów. 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. 
Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, tel. 32 241 70 50 lub 
adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl  

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, Urząd Miasta 
Chorzów, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz firma obsługująca pomiar czasu. 

- W związku z płatnością dokonywana za pośrednictwem Serwisu Dotpay informujemy, że Dotpay staje się 

administratorem danych osobowych uczestników lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich przekazanych przez 

MORiS bądź podanych bezpośrednio przez nich. Jest to co najmniej adres email, jednakże w niektórych przypadkach 

może to być także imię, nazwisko oraz adres. Kontakt z Dotpay, w kwestiach związanych z przetwarzaniem tych 

danych możliwy jest pod +48 12 688 26 00 oraz bok@dotpay.pl.  

4. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, rok urodzenia) będą przetwarzane przez okres 
5 lat w celach i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców, 
odbioru nagród oraz do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń. 

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi:  

 art. 6 ust. 1 lit e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) – 
organizacja zawodów,  

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w związku z art. 106b i 106e ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – w zakresie 
wystawienia faktury, 

 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie określonych celów) – zgoda na przesyłanie informacji marketingowych dotyczących 
wydarzeń organizowanych przez MORiS. 

 art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania wizerunku.  
6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za 

wyjątkiem wizerunku, który może zostać upubliczniony na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram. 
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Uczestnikom wydarzenia przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,  
c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) cofnięcia 
zgody wyrażonej na przetwarzanie danych zebranych w związku z przesyłaniem informacji marketingowych w 
dowolnym momencie, co nie pozbawi Pani/Pana możliwości udziału w wydarzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań 
przesłane lub w inny sposób przekazane Administratorowi,  

9. Uczestnikom wydarzenia przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

10. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w wydarzeniu obejmuje 
także:  

 przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w wydarzeniu,  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będzie 
wydarzenie.  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika, na liście startowej wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w 
Internecie i w miejscu organizacji wydarzenia.  

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o 
imprezie oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.  
 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu. 

 Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolne, a jej niewyrażanie w żaden sposób 
nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu.  

 Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz zapoznaniem się z informacją 
dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  
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