
 
 
 

 

REGULAMIN ZAWODÓW CROSSKIDS 

 
Ogólne postanowienia dotyczące zawodów CROSSKIDS. 

  
1. Organizatorem zawodów CROSSKIDS jest Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ. 

2. Zawody odbędą się dnia 16.05.2019r., od godz. 10:00 do 13:00, na terenie parkingu GMINNEGO 

PARKU WODNEGO TRZEBNICA-ZDRÓJ. 

3. W zawodach może wziąć udział każde dziecko z klas: 0, 1, 2, 3 (szkoły podstawowe), które                  

nie posiada żadnych przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej. 

4. Zapisy odbywają się od 01.05 – 15.05.19r. 

5. Zapisów można dokonywać telefonicznie: 663 010 982 / mailowo: silownia@trzebnicazdroj.eu              

/ stacjonarnie: W GPW TRZEBNICA-ZDRÓJ na siłowni / na kasach głównych basenu  
 

Szczególne postanowienia dotyczące zawodów CROSSKIDS. 
1. Warunkiem udziału w każdej imprezie jest: 

a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu 

c) Akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru, które mogą polegać m.in. na ryzyku 

utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia 

d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych                  

w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej 

e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu 

wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych 

Organizatorów, w zakresie określonym w ust. 2 poniżej. 

f) Wszelkie zgody i formularze wypełnia rodzic / opiekun prawny dziecka. 

  
2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących 

formach:  

a) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 

formie,  

b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera                    

w zakresie jego udziału w imprezie,  

c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,  

e) 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,  

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, 

Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  

g) Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów  
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3. ŚWIADCZENIA 

W ramach zapisu każdy z Uczestników otrzymuje:  

a) prawo wzięcia udziału w biegu;  

b) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal / dyplom), przy czym otrzymuje go 

tylko Uczestnik, który dotrze do mety; warunkiem otrzymania nie jest pokonanie wszystkich 

przeszkód;  

c) podstawową opiekę medyczną;  

 

4. KLASYFIKACJE 

Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach: 

Klasy 0-1: miejsca I-III    

Klasy 2: miejsca I-III    

Klasy 3: miejsca I-III    

 

5. BEZPIECZEŃSTWO  

a) Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa             

w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy 

medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.  

b) Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań,                         

a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać 

urazom kończyn lub przemoczeniu. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje 

wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną 

odpowiedzialność.  

c) Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy 

Uczestników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania 

organizmu lub opieki w innym zakresie.  

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Prezes Gminnego Parku Wodnego 

TRZEBNICA-ZDRÓJ.  

b) Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych                  

na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia               

i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu.  

c) Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie               

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

d) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania. 


