
REGULAMIN KLASYFIKACJI

V Półmaratonu Służb Mundurowych 

o puchar Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu

Bytom  14 września 2019 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.

6. Promocja obchodów 100. lecia Policji.

II. ORGANIZATOR

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

w Bytomiu w ramach 11. PKO Bytomskiego Półmaratonu.

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

w Bytomiu.

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA

1. Termin - zawody odbędą się w dniu 14 września 2019 r. (sobota)  - start biegu o godz. 11.00 w ramach               

11. PKO 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 V Półmaratonu Służb Mundurowych o puchar 

Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu mogą być wyłącznie uczestnicy 11. PKO Bytomskiego Półmaratonu będący 

funkcjonariuszami lub pracownikami służb mundurowych. Uczestnikami powyższej klasyfikacji mogą być również 

emeryci policyjni KMP w Bytomiu.

2. Zgłoszenia uczestnictwa w klasyfikacji V Półmaratonu Służb Mundurowych dokonuje się w czasie rejestracji do 

11. PKO Bytomskiego Półmaratonu na stronie internetowej ZmierzymyCzas.pl zaznaczając w formularzu rejestracyjnym

w kategoriach dodatkowych „Służby mundurowe”.

3.  Policjanci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu muszą dodatkowo dokonać w okresie od dnia 

15.07. do dnia 13.09.2019 r. osobistego zgłoszenia uczestnictwa w klasyfikacji Służb mundurowych  w Komendzie 

Miejskiej Policji w Bytomiu u st. sierż. Marcina Ławińskiego z Zespołu Kadr i Szkolenia.

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

i doskonalenia zawodowego.

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.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

akceptacji regulaminu 11. PKO  Bytomskiego Półmaratonu i w ramach tego biegu.

2. Zwycięzcy (1, 2 i 3 miejsce) klasyfikacji V Półmaratonu Służb Mundurowych przed dekoracją zobowiązani są do

okazania legitymacji służbowej wyznaczonemu funkcjonariuszowi KMP w Bytomiu (niebieski namiot z napisem 

„Policja” w strefie startowej).

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

w Bytomiu nie pobiera się dodatkowej opłaty poza określoną w regulaminie 11. PKO Bytomskiego Półmaratonu.

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

5. Dane osobowe uczestników  klasyfikacji V Półmaratonu Służb Mundurowych o puchar  Komendanta Miejskiego

Policji w Bytomiu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i 

odbioru pucharów.

6. Dokonanie zgłoszenia do uczestnictwa w klasyfikacji V Półmaratonu Służb Mundurowych   jest równoznaczne z 

zapoznaniem się i akceptacją tego regulaminu oraz z załączoną klauzulą informacyjną.

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

odpowiedzialność.

8. Szczegółowych informacji dotyczących biegu udziela: st. sierż. Marcin Ławiński (tel. resortowy 85 33 218,        

tel. miejski 32 388 82 18, e-mail marcin.lawinski@bytom.ka.policja.gov.pl).



KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie  z  art.  13  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z
27.04.2016  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 – informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji
w  Bytomiu  jest  Komendant  Miejski  Policji  w  Bytomiu,  ul.  Powstańców
Warszawskich,  41-902 Bytom.

2) W sprawach  związanych  z  Pani/Pana  danymi  osobowymi  proszę  kontaktować  się
z  Inspektorem ochrony  danych  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail:
iod@bytom.ka.policja.gov.pl.

3) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji,  przeprowadzenia
i promocji  V Półmaratonu Służb Mundurowych o puchar  Komendanta Miejskiego
Policji  w  Bytomiu  w  ramach  11.  PKO  Bytomskiego  Półmaratonu  –   Bytom
14.09.2019 r.

4) Pani/Pana  dane  mogą  być  udostępniane  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  do
uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez
okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w
celach:

• podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych w tym ewentualnej publikacji wyników imprezy.
6) Każdy uczestnik zawodów ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich

danych  osobowych,  ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  usunięcia  oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  przypadku  uznania,  że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Przysługuje  Pani/Panu prawo cofnięcia  zgody w dowolnym momencie.  Wycofanie
zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9) Podanie danych osobowych uczestników zawodów ma charakter dobrowolny, ale jest
warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w  V Półmaratonie Służb Mundurowych o
puchar  Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu w ramach 11. PKO Bytomskiego
Półmaratonu –  Bytom 14.09.2019 r.

10) Przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  w  trybie  RODO  nie  występuje
zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym
profilowanie.
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