
Bytom, dnia 06.07.2018 r.

REGULAMIN KLASYFIKACJI

4 Półmaratonu Służb Mundurowych 

o puchar Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu

Bytom  15 września 2018 r.

I. CEL ZAWODÓW

1. Integracja środowiska służb mundurowych

2. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej.

3. Popularyzacja biegów w kulturze fizycznej.

4. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.

5. Wyłonienie zwycięzcy zawodów w klasyfikacji indywidualnej.

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu jest Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji           

w Bytomiu w ramach 10 Bytomskiego Półmaratonu.

2. Organizatorem klasyfikacji mundurowej - 4 Półmaratonu Służb Mundurowych jest Komendant Miejski Policji    

w Bytomiu.

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA

1. Termin - zawody odbędą się w dniu 15 września 2018 r. (sobota)  - start biegu o godz. 11.00 w ramach               

10 Bytomskiego Półmaratonu.

2. Miejsce – start i meta – parking przy Centrum Handlowym Atrium Plejada w Bytomiu Al. Jana Nowaka 

Jeziorańskiego 25.

3. Długość trasy – 21,097 metrów (2 pętle, nawierzchnia asfaltowa)



IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. Uczestnikami klasyfikacji mundurowej - indywidualnej 4 Półmaratonu Służb Mundurowych o puchar 

Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu mogą być wyłącznie uczestnicy 10 Bytomskiego Półmaratonu będący 

funkcjonariuszami lub pracownikami służb mundurowych.

2. Zgłoszenia uczestnictwa w klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych  można dokonać w okresie od dnia 

01.09. do dnia 13.09.2018 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 74 w godz. 

8.00 – 15.00 (dni robocze) u sierż. Marcina Ławińskiego z Zespołu Kadr i Szkolenia  lub mł. asp. Anny Lenkiewicz         

z  Wydziału Prewencji.

3. Zgłoszenia uczestnictwa w  klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych można również dokonać w dniu 

zawodów 15.09.2018 r. od godz. 9.00 do godz. 10.30 w Biurze Zawodów Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu 

(niebieski namiot z napisem Policja na terenie parkingu przy centrum handlowym Atrium Plejada w Bytomiu Al. Jana 

Nowaka Jeziorańskiego 25).

4. Przed zgłoszeniem uczestnictwa  w  klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych należy dokonać zgłoszenia 

do 10 Bytomskiego Półmaratonu, a także uiścić opłatę startową za udział w tym biegu.

5. Uczestnicy klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych przy dokonywaniu zgłoszenia zobowiązani są do 

okazania legitymacji służbowej wyznaczonemu funkcjonariuszowi KMP w Bytomiu.

6. Uczestnicy klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych przy dokonywaniu zgłoszenia zobowiązani są do 

podania numeru startowego 10 Bytomskiego Półmaratonu.

V. NAGRODY

1. Trzej najlepsi zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary.

2. Rywalizacja odbywa się bez podziału na grupy wiekowe i płeć.

3. Organizator nie przewiduje nagród rzeczowych.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru pucharów.

2.  Dane osobowe uczestników klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych  będą wykorzystywane zgodnie         

z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 

1000). Administratorem danych osobowych 4 Półmaratonu Służb Mundurowych jest Komendant Miejski Policji    

w Bytomiu – Bytom ul. Powstańców Warszawskich 74.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje 

także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz  z nazwą jednostki i formacji jaką reprezentuje – w każdy 

sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 

4.  Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnikowi przysługuje prawo

do wycofania zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora 

klasyfikacji mundurowej. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub 

brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych. Przez 



przekazanie danych przy rejestracji wyznaczonemu funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu 

uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych oraz wizerunku na 

potrzeby organizacji biegu, w tym przekazania komunikatu o przebiegu imprezy na stronie internetowej Komendy 

Miejskiej Policji w Bytomiu.

6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora 4 Półmaratonu Służb Mundurowych       

i zawarte na liście startowej zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000). Organizator 

nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim poza organizatorem 10 Bytomskiego Półmaratonu 

oraz z zastrzeżeniem ust. 5.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych w zawodach biorą udział na podstawie i po 

akceptacji regulaminu 10  Bytomskiego Półmaratonu i w ramach tego biegu.

2. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu uczestniczą w zawodach w ramach szkolenia                   

i doskonalenia zawodowego.

3. Za udział w klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych o puchar Komendanta Miejskiego Policji                 

w Bytomiu nie pobiera się dodatkowej opłaty.

4. W kwestiach spornych lub nieprzewidzianych regulaminem decyduje organizator klasyfikacji mundurowej.

5. Dokonanie zgłoszenia do uczestnictwa w klasyfikacji 4 Półmaratonu Służb Mundurowych   jest równoznaczne    

z akceptacją tego regulaminu.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną 

odpowiedzialność.

7. Szczegółowych informacji dotyczących biegu udziela: mł.asp. Anna Lenkiewicz (tel. resortowy 85 33 331,        

tel. miejski 32 388 83 31, e-mail anna.lenkiewicz@bytom.ka.policja.gov.pl).
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