
Regulamin SILESIA PSIARATON 

 

       I. Organizator 

Organizatorem wydarzenia jest fundacja Silesia Pro Active. Biuro fundacji mieści się na Stadionie Śląskim, 

Chorzów ul. Katowicka 10. Fundacja wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd 

Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem 0000334726 (dalej: „Fundacja”). 

 

II. Termin, miejsce, trasa  

1. Wydarzenie odbędzie się 12 czerwca 2021 r. na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. 

2. Uczestnicy będą mieli do pokonania jedną z trzech tras do wyboru: 

a) trasa MAXI – 7,6 km: https://www.mapmyrun.com/routes/view/4379193646 

b) trasa MIDI – 3,4 km: https://www.mapmyrun.com/routes/view/4379182264 

c) trasa MINI – 0,7 km: https://www.mapmyrun.com/routes/view/4379172184 

3. Start odbędzie się w następujących godzinach: 

a) 9:00 start na trasie MAXI 

b) 9:10 start na trasie MIDI  

c) 9:20 start na trasie MINI  

4. Miejsce startu: Park Śląski, Pola Marsowe (na wysokości bramy nr 1 Stadionu Śląskiego).  

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

2. Limit miejsc ograniczony jest do 200. 

3. Okolicznościowe numery startowe odbierać można w biurze imprezy, które mieścić będzie się 

przy bramie nr 1 Stadionu Śląskiego. Biuro czynne będzie 12 czerwca 2021 r. od godziny 8:00.  

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zapewnia zabezpieczenia medycznego ani weterynaryjnego. 

2. Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. 

3. Właściciel bierze pełną odpowiedzialność za swojego psa i zapewnia, iż pies posiada 

wszystkie niezbędne szczepienia. 

4. Zawodnicy zobowiązani są do: 

a) przestrzegania niniejszego regulaminu, a tym samym pełnej jego akceptacji, 

b) przestrzegania regulaminu Parku Śląskiego, który obowiązuje na terenie wydarzenia, 

c) posiadania dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w biegu, 

d) dopuszczenia do startu wyłącznie psa posiadającego dobry stan zdrowia, umożliwiający 

mu bezpieczny udział w biegu, 

e) prowadzenia psa na smyczy. 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Uczestnik poprzez udział w wydarzeniu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Silesia Pro Active 

z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10 (Stadion Śląski) (dalej: „Fundacja”), wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334726, swoich danych osobowych w 

postaci wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo na potrzeby ich publicznego 

wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz promocji wydarzeń 

organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active. 

Ponadto oświadcza, że został poinformowany, że: 

1. Administratorem jego danych osobowych jest Fundacja Silesia Pro Active z biurem mieszczącym się 

na Stadionie Śląskim, ul. Katowicka 10, Chorzów 



2. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich 

podanie jest uzasadnione celem organizacji zawodów organizowanych przez Fundację Silesia Pro Active 

oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Fundację. 

3. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu 

związanym ze współorganizacją zawodów.  

4. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych 

będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich 

przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 

46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do 

uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Biuro Fundacji Silesia Pro Active, Stadion Śląski ul. Katowicka 

10, Chorzów 

5. Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2025 roku. 

6. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa 

w zawodach. 

7. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania 

moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

 

 

Katowice, 1 czerwca 2021 r. 

 

 


