
Regulamin
Biegu Dziewięciu Górników 2022

I. Zasady ogólne
1. Bieg Dziewięciu Górników, zwany dalej “Biegiem”, jest organizowany przez

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności z siedzibą w Katowicach (40–596)
przy ul. Wincentego Pola 38, wpisanym do rejestru instytucji kultury
prowadzonego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego w Katowicach pod nr RIK-CW/22/12, zwanym
dalej “Organizatorem”

2. Bieg odbywa się 16 grudnia 2022 roku.
3. Bieg jest wydarzeniem bezpłatnym.
4. Udział w Biegu mogą zgłaszać szkoły, placówki oświatowe i

stowarzyszenia, a uczestnikami biegu są niepełnoletni
podopieczni/członkowie tych podmiotów.

II. Cele biegu
1. Upamiętnienie tragicznej pacyfikacji kopalni “Wujek” 16 grudnia 1981 r.

oraz oddanie hołdu zastrzelonym górnikom.
2. Aktywne włączenie młodzieży w upamiętnianie ważnych wydarzeń

historycznych.
3. Zainteresowanie uczestników historią regionu.
4. Kształtowanie postaw obywatelskich i odpowiedzialnego uczestniczenia w

życiu publicznym.
5. Umacnianie i rozwĳanie postawy patriotycznej.
6. Popularyzacja biegania jako elementu zdrowego stylu życia.

III. Zasady uczestnictwa
1. Wzięcie udziału w Biegu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego

regulaminu.
2. Każda ze szkół / podmiotów deleguje 9 podopiecznych, którzy będą

reprezentować placówkę podczas Biegu, oraz maksymalnie 2 opiekunów.
3. Szkoła / podmiot wybiera jednego patrona spośród dziewięciu poległych w

kopalni “Wujek” górników.
4. Organizator zapewnia wszystkim biegaczom koszulki na których

nadrukowane są: wizerunek patrona oraz nazwa szkoły / podmiotu.
Opiekunowie otrzymują koszulki specjalne.

5. Zgłoszenia drużyn do udziału w Biegu przyjmowane są za pośrednictwem
formularza internetowego, znajdującego się na stronie



internetowej Organizatora pod adresem: https://scwis.pl/formularz/.
Zgłoszenia dokonuje opiekun biegaczy lub inny przedstawiciel szkoły /
placówki zgłaszającej. W formularzu należy podać następujące
informacje:

a) imię, nazwisko opiekuna drużyny;
b) adres e-mail opiekuna drużyny;
c) telefon kontaktowy opiekuna drużyny;
d) nazwa i adres szkoły biorącej udział w biegu;
e) rozmiary koszulek biegaczy biorących udział w biegu;
f) wybrany patron drużyny;
g) liczba opiekunów drużyny.

Powyższe dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji Biegu i
jego przeprowadzenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych stanowią treść
załącznika nr 1 do regulaminu “Biegu Dziewięciu Górników 2022”.

6. Zgłoszenia do udziału w Biegu są przyjmowane do dnia 31 października
2022 r. włącznie.

7. Organizator może wykorzystywać zdjęcia i materiał filmowy wykonany
podczas imprezy do celów promocyjnych. Wzór zgody na
rozpowszechnienie wizerunku użytego w materiałach reklamowych
biegu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

IV. Przebieg wydarzenia
1. Każda szkoła / placówka samodzielnie projektuje trasę Biegu,

uwzględniając bezpieczeństwo uczestników oraz dopasowując jej
długość i przebieg do możliwości biegaczy.

2. Przebieg trasy Biegu jest dowolny ale zakończenie następuje w
Katowicach, przy zbiegu ul. Mikołowskiej i ul. Wincentego Pola o z
góry ustalonej godzinie. (tzw. “bieg gwiaździsty”)

3. Z punktu zbornego wszyscy biegacze uroczyście przebiegają
700-metrowy odcinek do Pomnika ku czci górników kopalni „Wujek”
poległych 16 grudnia 1981 roku, gdzie Bieg się kończy.

V. Zasady zachowania uczestników Biegu
1. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu

drogowego.
2. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie Biegu odpowiadają opiekunowie

(nauczyciele) każdej z grup.
3. W Biegu mogą brać udział wszyscy chętni niemający przeciwwskazań

lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu
wytrzymałościowego.

4. Biegaczy obowiązuje strój sportowy.



5. Wszyscy uczestnicy Biegu zobowiązani są do bezwzględnego
zastosowania się do wskazań i poleceń policji, służb porządkowych
Organizatora, opiekunów oraz osób odpowiedzialnych za Bieg.

6. Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc
zachować ostrożność.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika
nieprzestrzegającego regulaminu imprezy.

VI. Postanowienia końcowe
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Wszelkie informacje o biegu będą publikowane na stronie internetowej

Organizatora.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez

zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
4. Protesty rozstrzyga Organizator — jego decyzje są nieodwołalne.
5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i

nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie
zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

6. Informacji na temat biegu udziela:
Michał Dzióbek — specjalista ds. merytoryczno-edukacyjnych
michal.dziobek@scwis.pl
32 438 79 70



Załącznik nr 1 do Regulaminu ”Biegu Dziewięciu Górników 2022”

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby
„Biegu Dziewięciu Górników 2022”

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z „Biegiem
Dziewięciu Górników” (dalej: „bieg”) jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności,
ul. Wincentego Pola 38,40-596 Katowice.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia
biegu – w związku z wykonywaniem przez Administratora zadania realizowanego w
interesie publicznym jakim jest organizacja biegu dla celów określonych w pkt. II
Regulaminu biegu.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego
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 (dalej: RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia biegu, następnie zostaną usunięte.

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych
oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do
wzięcia udziału drużyny w biegu.

9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się
kontaktować z p. Marcinem Pilchem, Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za
pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@scwis.pl.



Załącznik nr 2 do “Regulaminu Biegu Dziewięciu Górników 2022”

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystanie

wizerunku mojego dziecka w formie fotografii wykonanej podczas Biegu
Dziewięciu Górników 2022 (16 grudnia 2022 r.) do celów wykonania plakatu
promocyjnego oraz innych materiałów promocyjnych dla wydarzenia pn. Bieg
Dziewięciu Górników w roku 2022 oraz w kolejnych edycjach.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanego
zdjęcia oraz plakatu za pośrednictwem dowolnego medium, w celu informacji i
promocji Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, włączając w to
publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych,
folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, portalach
społecznościowych, wystawach, konkursach etc.

Szkoła / instytucja którą
reprezentuje uczestnik

Imię i nazwisko
uczestnika

Data oraz czytelny podpis
rodzica / opiekuna

prawnego*

*niepotrzebne skreślić

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na odwrocie
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1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (dalej: „RODO”) organizator informuje, iż Administratorem
Danych Osobowych jest: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 40-596,
Katowice ul. Wincentego Pola 38 (DALEJ: “ŚCWiS).

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych — p. Marcina Pilcha w
ŚCWIS: rodo@scwis.pl .

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania plakatu promocyjnego
oraz innych materiałów promocyjnych dla wydarzenia Bieg Dziewięciu
Górników. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
Administratora.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: szkoła, do której uczęszcza
uczestnik, firmy świadczące usługi teleinformatyczne, firmy audytorskie,
Urząd Skarbowy, wydawnictwa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów
wykorzystania wizerunku.

6. Uczestnik Biegu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

7. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą dotyczących narusza
przepisy RODO.

8. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego wizerunku na
podstawie przepisów Prawa Autorskiego, to podanie danych jest niezbędne
dla jego wykorzystania.
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