Regulamin wyścigu etapowego Dukla Wolf Race 2021
1. Cel zawodów
Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce i na Słowacji.
1.1. Promowanie regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych szlaków oraz
miejscowości turystycznych.
1.2. Wyłonienie najlepszych zawodników w międzynarodowym, etapowym maratonie MTB
rozgrywanym w Polsce i na Słowacji.
1.3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
2. Nazwa imprezy
Dukla Wolf Race
3. Organizator
MOSiR Dukla
Kontakt:
e-mail: mosir@dukla.pl
Oficjalna strona internetowa:
http://wolfrace.mosir.dukla.pl/
4. Termin imprezy
27 – 28 – 29 sierpnia 2021

Etap 1 – 27.08.2021
Etap 2 – 28.08.2021
Etap 3 – 29.08.2021
Przybliżona całkowita długość trasy: do 200 km
Przybliżona różnica poziomów: do 6000 m

5. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem Dukla Wolf Race będzie osoba, która spełni następujące warunki:
wypełni kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej:
http://timekeeper.pl/


Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik
akceptuje poniższą klauzule:
a. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje regulamin imprezy i wyraża zgodę
na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo
oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach
eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do
pamięci komputera, wykorzystania do promocji i przeprowadzania imprez Organizatora,
udostępniania sponsorom oraz partnerom imprez w celu ich promocji w kontekście udziału
w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na
promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych
oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. W przypadku nie wyrażenia zgody na
udostępnienie wizerunku w ww. miejscach należy poinformować o tym Organizatora
w formie pisemnej (Nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku zarejestrowanego
podczas mojego uczestnictwa w Dukla Wolf Race w przestrzeni publicznej). Poprzez
akceptację regulaminu i przystąpienie do zawodów uczestnik wyraża także zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją
imprez oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego
danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie
będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Zgłaszając się do imprezy
zawodnik oświadcza, że wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy
medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego
w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu
organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do
przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza,
że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem
w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 5.1.Dokona opłaty startowej w przewidzianym w regulaminie terminie (preferowane
opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej
(w uzasadnionych przypadkach) należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
 5.2. Prawo do startu w Dukla Wolf Race mają osoby, które ukończyły 18 lat.
 5.3.. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

6. Kategorie wiekowe
l
Indywidualna
Kategoria M2 – mężczyźni od 18 do 30 lat (rok ur. 1991 – 2003)
Kategoria M3 – mężczyźni od 31 do 40 lat (rok ur. 1981 – 90)
Kategoria M4 – mężczyźni od 41 do 50 lat (rok ur. 1971 – 80)
Kategoria M5 – mężczyźni od 51 lat (rok ur. 1970 i starsi)
Kategoria K2 – kobiety od 18 do 30 lat (rok ur. 1991 – 2003)
Kategoria K3 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1981 – 90)
Kategoria K4 – kobiety od 41 lat (rok ur. 1980 i starsze)
Team
Man (2 mężczyzn)
Mix (1 mężczyzn , 1 kobieta)
7. Opłaty

Od 01.12.202- – do 31.05.2021 - 300zł
od 01.06.2021 – do 16.07.2021 - 400 zł
w dniu zawodów (biuro zawodów) - 600 zł
Zapisując się na wyścig Dukla Wolf Race na skrzynkę e-mail podaną podczas rejestracji
zostanie wysłany link do wygodnych płatności online.
8. Zasady rozgrywania wyścigu
Wyścig etapowy Dukla Wolf Race rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
Zawody zostaną przeprowadzone z minimum 80 opłaconymi zawodnikami.
We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem Dukla Wolf Race .
Prawo startu w zawodach mają indywidualni zawodnicy oraz drużyny. Drużynę stanowią
2 osoby, które klasyfikowane będą w kategorii MAN (tylko mężczyźni) oraz MIX (min. 1
kobieta).
Limit zgłoszeń wynosi 250 zawodników (dotyczy wyścigu etapowego)
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w kat. Open w Klasyfikacji
Generalnej zostaną zawodnicy oraz drużyny, którzy w najkrótszym łącznym czasie
pokonają trasę 3 etapów Dukla Wolf Race.

Dekorowana będzie pierwsza trójka kolarzy na podium w każdej kat. wiekowej po
etapie pierwszym (27.08.2021), drugim (28.08.2021), oraz trzecim (29.08.2021).
Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów
będzie karane.
Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery górskie w dobrym stanie technicznym.
Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.
Podczas zawodów lekarz Dukla Wolf Race zastrzega sobie prawo do wycofania
uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.
Start do pierwszego etapu nastąpi o godz. 10.00, do etapu drugiego o godz. 9.00. Start
do trzeciego etapu nastąpi o godzinie 9.00.
Linia startu pozostanie otwarta przez 15 min. od sygnału startu. Zawodnicy, którzy
wystartują później nie będą uwzględnieni w wynikach etapu i nie kwalifikują się jako
zawodnicy kończący wyścig.
Na starcie do etapu 1 zawodnicy będą ruszali ze startu wspólnego.
Do etapów 2 – 3 zawodnicy będą rozstawieni zgodnie z miejscami w klasyfikacji Open po
1 etapie.
» 1 sektor: miejsca 1 – 30, dodatkowo liderzy poszczególnych kategorii
» 2 sektor: miejsca 31 – 60,
» 3 sektor: miejsca powyżej 61.
Sektory startowe będą otwarte: przed etapem pierwszym od godz. 9.45, przed etapem
drugim od godziny 8.45, przed etapem trzecim od godziny 8.45
W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego
ustawienia zawodnika w danym sektorze (na podstawie zadeklarowanego poziomu
sportowego lub uzyskanych wyników w innych wyścigach). Limit wjazdu na metę
etapów: pierwszy etap godzina 16.00, drugi i trzeci etap godz. 17.00

Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą
brane pod uwagę w klasyfikacjach. W sytuacjach wyjątkowych Organizator dopuszcza
możliwość sklasyfikowania zawodnika, który nie zmieścił się w limicie czasu po złożeniu
odpowiedniego wniosku.
Najlepsza trójka kolarzy na podium w kat. wiekowych po każdym etapie musi być
obecna podczas dekoracji. Za nieobecność na podium przydzielone zostaną kary
czasowe: pierwsza nieobecność 3 minuty, każda kolejna 5 minut. Dekoracja zwycięzców po
zakończeniu etapu pierwszego odbędzie się o godz. 15.00, etapu drugiego i trzeciego o
godz. 17.00
Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu
kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie etapów Dukla Wolf Race będą znajdowały się punkty żywieniowe.
Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników
muszą odbywać się w obrębie widoczności szlaku w sposób nie utrudniający jazdy
innym zawodnikom.
9. Klasyfikacja
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik, który pokona trasę 3 etapów Dukla
Wolf Race w najkrótszym czasie łącznym. W przypadku uzyskania identycznego łącznego
czasu przez dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje
wyższe miejsce uzyskane w ostatnim etapie, po którym będzie ogłoszona klasyfikacja
generalna. Po każdym etapie wyłoniony zostanie lider tj. zawodnik prowadzący
w klasyfikacji generalnej. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch
lub więcej zawodników liderem zostaje zawodnik, który zajmie wyższe miejsce w ostatnim
klasyfikowanym etapie.
Klasyfikacja Team jest klasyfikacją opartą na indywidualnych wynikach Open Kobiet
i Open Mężczyzn poszczególnych etapów Dukla Wolf Race.
Czas do klasyfikacji zespołowej liczony jest według schematu klasyfikacji generalnej.
10. Nagrody
Na poszczególnych etapach trzem najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej
zostaną wręczone trofea sportowe lub nagrody rzeczowe. Trzy najlepsze drużyny będą
nagradzane trofeami sportowymi.
W klasyfikacji generalnej Dukla Wolf Race trzem najlepszym zawodnikom w każdej
kategorii wiekowej oraz trzem najlepszym drużynom zostaną wręczone trofea sportowe,
nagrody rzeczowe lub pieniężne.
Wszyscy nagradzani zawodnicy oraz zespoły mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii
dekoracji po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji.

11. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zespół lub zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
» nie używanie sztywnych kasków,
» nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem
regeneracyjnym),
» nieposzanowanie środowiska naturalnego,
» braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
» nieprzestrzeganie zasad fair play,
» niesportowe zachowanie,

» pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
» łamanie zasad ruchu drogowego,
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.
12. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Dukla Wolf Race, nie
zależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu.
W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić
dzwoniąc pod numer telefonu +48 570 293 946 celem uniknięcia rozpoczęcia akcji
ratowniczej.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu,
zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa
poszukiwany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator
w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zespołu z rywalizacji.

13. Sugerowane wyposażenie zawodnika
» co najmniej 2 litry płynów,
» batony lub żele energetyczne,
» podstawowe narzędzia do naprawy roweru,
» zapasowa dętka,
» pompka.
14. Zalecane wyposażenie zawodnika
Dukla Wolf Race jest wyścigiem etapowym, w którym uczestnicy podążają według
wyznaczonej trasy. Zalecamy by każdy uczestnik posiadał licznik kilometrów ew.
urządzenie z nawigacją GPS oraz telefon komórkowy.
15. Ruch drogowy
Dukla Wolf Race będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
W Polsce i Republice Słowacji obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na
drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni
i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

16. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie
trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie
zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji
składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
17. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasach maratonu
będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
Na trasie każdego etapu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem
klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie tras maratonu i szczególną troskę
o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
Uczestnik wyścigu etapowego Dukla Wolf Race wypełniając i podpisując Kartę
Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu wyścigu etapowego i wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
18. Klauzula informacyjna
1.

2.
3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli reprezentowany przez
Dyrektora, adres: 38-450 Dukla, ul. Armii Krajowej 1A, telefon: 13 433 03 35, e-mail:
mosir.administracja@dukla.pl.
Z Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować pisemnie na adres
administratora oraz mailowo: inspektorodo@onet.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i

4.

5.

6.

celu określonym w regulaminie tj. uczestnictwa w zawodach.
Państwa dane mogą zostać udostępnione zgodnie z regulaminem w tym: lokalnej
prasie, lokalnym mediom na stronie internetowej Organizatora, Urzędowi Miejskiemu
w Dukli, podmiotowi z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych - TIMEKEEPER Piotr Jemioło, 39-100 Ropczyce ul. Rynek 1.
Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych
powyżej, jedynie w przypadku wizerunku będziemy przechowywać dane
bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody, gdyż wynika to z charakteru
przetwarzania jakim jest przykładowo prowadzenie kroniki, albumów. Państwa
wizerunek może być również przetwarzany, udostępniony zgodnie z art. 81 ust. 2
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. W przypadku powzięcia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne,
aczkolwiek brak podania danych uniemożliwi uczestnictwo w zawodach. Brak
Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku nie będzie skutkował żadnymi
konsekwencjami. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
COVID -19 Oświadczenia (patrz niżej)
Zasady bezpiecznej realizacji oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Dukli w okresie epidemii COVID-19 w Polsce:
1. Uczestnicy imprez sportowych, zawodów, sekcji sportowych, siłowni oraz innych
wydarzeń organizowanych przez MOSiR w Dukli, zobowiązani są do:
a. dezynfekcji dłoni przy wejściu i wyjściu z terenu MOSiR;
b. w przypadku zapisania się na organizowane wydarzenie, imprezę itp. przez
MOSiR, zrezygnowania z uczestnictwa w nim w przypadku wystąpienia objawów
choroby, mogących świadczyć o chorobie zakaźnej, w tym zakażeniem wirusem
COVID-19,
c. przystąpienia do danego wydarzenia, imprezy itp. tylko będąc osobą zdrową, nie
mającą kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub z podejrzanymi o
zakażenie wirusem COVID-19,
d. zachowywania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia, imprezy
itp.,
e. złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w
przypadku uznania tego za konieczne przez Dyrektora MOSiR w Dukli. Dyrektor
MOSiR w Dukli w zależności od rodzaju organizowanego wydarzenia, usługi
Ośrodka może uznać, iż oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 jest wymagane, bądź
nie, od określonej grupy uczestników.
2. Uczestnictwo w danym wydarzeniu itp. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wz. z epidemii
COVID-19 w Polsce.
a. Administratorem przetwarzanych danych osobowych uczestników imprez, itp. jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, z siedzibą przy ul. Amii Krajowej 1A
38-450 Dukla, reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: tel. 13

433 03 35, mosir@dukla.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych email:
inspektorodo@onet.pl.
b. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia w okresie epidemii COVID19 w Polsce bezpiecznej i prawidłowej realizacji oferty sportoworekreacyjnej przez
Ośrodek, takich jak: udział w sekcjach sportowych, imprezach, zawodach sportowych,
organizacji obozów, wypoczynków dla dzieci, dostępu do siłowni oraz innych usług
oferowanych przez MOSiR w Dukli.
c. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: − art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9
ust. 2 lit. b RODO tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na
administratorze określonych w następujących przepisach: − ustawa z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, − art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podjęcie oraz
realizacja umowy, − art. 9 ust. 2 lit i RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze
względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w
szczególności gdy jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania
epidemii i ich rozprzestrzeniania się, − art. 6 ust. 1 lit d RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej. − art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wcześniej udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
d. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, przysługuje
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku chęci
wycofania zgody należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora MOSiR w Dukli.
Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. Korzystanie z oferty MOSiR w Dukli jest dobrowolne, tym samym podanie danych
osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jednakże w przypadku nie podania
danych, może skutkować to brakiem możliwości skorzystania z oferty MOSiR.
f. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa. Odbiorcą mogą być podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać w
siedzibie administratora. Odbiorca danych może być Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
g. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tj. państw trzecich). Dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
h. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa dotyczące archiwizacji. Dane dotyczące
informacji pozyskanej w celu ochrony przed zakażeniem wirusem COVID19
załącznik nr 1 będą przechowywane przez okres 14 dni od ich zebrania, po tym czasie
zostaną trwale i bezpiecznie zniszczone.
i. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do
danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do
usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich
przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z
prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje
prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a

osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W
przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
Warszawie.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Dukla Wolf Race 2021
……………………………………… ……………………..
imię i nazwisko uczestnika
Dukla, dnia ……………………………………..
Nr telefonu uczestnika lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich
…………………...
OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż1 :
1. Jestem zdrowy, nie ma objawów infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną, w tym COVID-19 : TAK NIE Zaznaczyć właściwe
2. Nie miałem/am kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie i nie
miałem/am kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie wirusem COVID-19 w okresie 14
dni przez rozpoczęciem danego wydarzenia, imprezy, korzystania z oferty MOSiR
Dukla: TAK NIE Zaznaczyć właściwe
3. W przypadku wystąpienia objawów infekcji, choroby mogącej stanowić podejrzenie
zarażenie się wirusem COVID-19, zgłoszę rezygnację z wydarzenia, imprezy,
zawodów itp.
4. Czy w okresie 14 dni od organizowanego wydarzenia, zawodów itp. przebywał/ła
Pan/Pani w krajach wysokiego ryzyka zakażeniem wirusem COVID-19? TAK NIE
Zaznaczyć właściwie

…………………………………
podpis uczestnika lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich

