REGULAMIN
Test Coopera
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
II. Termin i miejsce:
28.04.2018 r. (sobota), godz. 10.00 Stadion Sportowy „Kuźniczka”, ul. Grunwaldzka 71, 47-220
Kędzierzyn-Koźle.
Biuro Zawodów czynne w dniu testu od godz. 9.20 do godz.9.55.
III. Cel :
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle.
3. Integracja społeczności lokalnej Kędzierzyna-Koźla.
4. Aktywizacja podczas Europejskiego Tygodnia Sportu.
5. Realizacja kalendarza imprez MOSiR.
IV. Organizacja:
1. Biuro Zawodów czynne w dniu imprezy od godz.9.20 do godz. 11.20, znajdować się będzie przy płycie
Stadionu Sportowego „Kuźniczka”, ul. Grunwaldzka 71, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
2. Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa.
3. Serie puszczane będą co ok. 20 minut w grupach max. 5 osobowych.
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4. Uczestnicy starają się pokonać w tym czasie jak najdłuższy dystans na bieżni.
V. Uczestnictwo:
1. Każdy Uczestnik Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem testu i musi go
przestrzegać.
2. Limit Uczestników Testu Coopera wynosi 100 osób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów po osiągnieciu takiej liczby zarejestrowanych
Uczestników.
4. Wszyscy zgłoszeni Uczestnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Należy dokonać tego
najpóźniej na 15 minut przed startem. Biuro Zawodów do celów weryfikacji będzie dostępne do godz.
11.25.

5. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służącym do kontroli
daty urodzenia.
6. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika pełnoletniego do biegu będzie własnoręczne podpisanie
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uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwskazań lekarskich do udziału w Imprezie w Biurze
Zawodów /zał.2 do pobrania ze strony www.mosirkk.pl/.
7. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest dodatkowo
posiadanie pozwolenia na udział podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. /zał.1 do
pobrania ze strony www.mosirkk.pl/.
8. Zawodnicy muszą posiadać numery startowe w trakcie testu przypięte z przodu okrycia wierzchniego
Uczestnika. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
9. Numery startowe są zwrotne.
10. Uczestnicy biorą udział w teście na własną odpowiedzialność.
VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są w dniu Imprezy na Stadionie Sportowym „Kuźniczka” do godz. 11.20.
VII. Dane osobowe:
Dane osobowe udostępnione podczas zapisów (punkt: V do weryfikacji), a w szczególności:
imię i nazwisko, rok urodzenia, będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w powyżej wymienionej
imprezie i promocji imprezy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika. Odbiorcami danych
mogą być pracownicy Organizatora i Partnerów w związku z organizacją i obsługą Biegu oraz podmioty
zajmujące się obsługą medialną Organizatora. Zawodnik posiada dostęp do swoich danych osobowych oraz
ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania lub wycofanie zgody na
przetwarzanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Teście Coopera
Zawodnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym
momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania
danych osobowych prosimy o kontakt z ABI/Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul.
Grunwaldzka 71 w Kędzierzynie-Koźlu. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, tel. 77 472 31 38.
Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku
zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr
24, poz. 83) przez Organizatora, utrwalonego w dowolnej formie, w celu organizacji i promocji imprez
Organizatora.
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zamieszczenie wykonywanych fotografii i filmów w relacji i materiałach testu oraz innych wydarzeń
organizowanych przez Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć
w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub

transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na
publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie.
VIII. Certyfikat:
Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Test Coopera otrzymują imienny Certyfikat ze swoim wynikiem.
XI. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
pokonywania trasy.
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników imprezy. Organizator
nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby,
wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub
udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
6. Udział w teście jest bezpłatny.
7. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
8. Organizator nie ma obowiązku zapewnienia opieki medycznej podczas trwania Zawodów.
9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
10. Ostateczna interpelacja Regulaminu należy do Organizatora.
Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kędzierzyn-Koźle

