Serdecznie zapraszamy do udziału
w II Wirtualnym Biegu Rodzinnym
o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn w ramach
X Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia
Hasło: Czas dla rodziny
W pierwszej edycji Biegu Wirtualnego powstało hasło utworzone przez Uczestników: Był to
czas dla rodziny. Wzorem ubiegłego roku zachęcamy Państwa do podarowania tego, co mamy
najcenniejsze w życiu, czasu bliskim. Ponownie zapraszamy do wspólnego spędzania czasu
aktywnie. Wspólnie spędzony czas podaruje bezcenne wspomnienia i jest najlepszą pozytywną
profilaktyką.
Serdecznie zapraszamy do udziału
CO NALEŻY ZROBIĆ?
1. Na email: biegrodzinny2022@nadarzyn.pl wysłać zgłoszenie i pozostałe wymagane
dokumenty w terminie od 6 czerwca 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
2. W okresie od 16 czerwca do 19 czerwca 2022 r. należy pokonać dystans min. 10
kilometrów. Aktywność najlepiej wykonać oczywiście biegiem, ewentualnie
marszobiegiem i udokumentować dowodem (print screen, zdjęciem) z dowolnej
aplikacji mierzącej dystans i czas, w którym pokonaliście kilometry oraz kilkoma
słowami podsumowania jaki to był czas.
Uwaga! Dopuszczamy możliwość pokonania kilometrów spacerem, rowerem, na rolkach itd.
Ważne, żeby dobrze spędzić ze sobą czas.
BIEG WIRTUALNY jest w 100% prawdziwym biegiem lub inną aktywnością fizyczną.
Określenie wirtualny daje Państwu możliwość wybrania terminu biegu (oczywiście w ww.
ramach czasowych), ustalenia jego długości (choć wskazany został minimalny dystans),
wyboru towarzystwa, w jakim pobiegniecie. Ponadto wirtualny bieg to bieg, który może odbyć
się na dowolnym terenie. Uwaga tutaj wprowadzamy zmiany! NA TERENIE POLSKI!
PAKIET STARTOWY
W pakiecie startowym znajdziecie Państwo koszulkę i inne niespodzianki. Pakiet odbieramy
osobiście w Placówce Wsparcia Dziennego „Ognisko Tęcza” GOPS Nadarzyn ul. Kościelna 3,
05-830 Nadarzyn w dniach: od 13 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2022r. w godz. 9.00 - 17.00.
Ilość pakietów ograniczona - 200 szt. Szczegółowe informacje na stronie:
www.gops.nadarzyn.pl oraz pod nr tel. 22 739 73 11.

UDOKUMENTOWANIE UDZIAŁU W BIEGU
Prosimy o przesłanie zdjęcia z:



uśmiechem
i dokończonym zdaniem: Był to czas... (wedle własnego pomysłu, zapisanym na kartce
drukowanymi literami lub w innym widocznym miejscu np. koszulka, piasek…) oraz
print screenem z aplikacji, z której korzystaliście podczas aktywności fizycznej (tak,
aby widoczna była trasa i czas pokonanych kilometrów) na adres:
biegrodzinny2022@nadarzyn.pl najpóźniej do 23 czerwca 2022 r.

NAGRODY
Wśród uczestników biegu rozlosowane zostaną nagrody (10 bonów o wartości 200 zł do sklepu
sportowego) podczas spotkania w sieci z Wójtem Gminy Nadarzyn w dniu 27 czerwca 2022
r. (poniedziałek) o godz. 17.00.
Ponadto trzy najliczniejsze rodziny, które wzięły działał w biegu oraz najstarszy i najmłodszy
uczestnik biegu zostaną uhonorowani pucharami, wręczonymi przez Wójta Gminy Nadarzyn.
O terminie poinformujemy rodziny indywidualnie.
GALERIA
Ze zdjęć przesłanych przez Państwa zostanie utworzona wirtualna galeria dostępna od 1 lipca
na stronie www.nadarzyn.pl
Zapraszamy do udziału!!!

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie,
Placówka Wsparcia Dziennego „Ognisko Tęcza” GOPS Nadarzyn,
Urząd Gminy Nadarzyn,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie

Bardzo ważne!
WPISANIE SIĘ NA LISTĘ UCZESTNIKÓW BIEGU JEST JEDNOZNACZNE
Z
AKCEPTACJĄ
REGULAMINU
I
BRAKIEM
PRZECIWWSKAZAŃ
ZDROWOTNYCH.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW BIEGU RODZINNEGO O
PUCHAR WÓJTA GMINY NADARZYN, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
16-19 CZERWCA 2022 ROKU.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO),
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nadarzynie zwany dalej administratorem reprezentowany przez Dyrektora GOPS, ul.
Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 729 81 73, 22 739 97 07, fax. 22 739 73 20,
e-mail: gops@nadarzyn.pl, ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Wiesław Sobczyński- rodo@nadarzyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi –
art. 6 ust. 1 lit. a, c, e) RODO.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze wynikający z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zmianami).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich
przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie
z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przetwarzane dane osobowe będą pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych
lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
-

dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,

- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu
prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU
II Wirtualny Bieg Rodzinny
o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn w dniach 16-19.06.2022 r.

Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………….…

Data urodzenia
…………………………………………………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania (miejscowość).....……………………………………………….…….

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że znam regulamin imprezy: II Wirtualny Bieg Rodzinny o Puchar Wójta
Gminy Nadarzyn odbywającej się w dniu 16-19.06.2022 roku.

Oświadczam, że będę przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas II Wirtualnego Biegu
Rodzinnego w dniach 16-19.06.2022 roku.

Oświadczam, że nie występują u mnie przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału
w II Wirtualnym Biegu Rodzinnym o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych
osobowych.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko,
wiek, miejscowość) oraz na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby II Wirtualnego Biegu
Rodzinnego o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn

…………………………………….…………………………………………..
(czytelny podpis uczestnika biegu)

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w II Wirtualnym Biegu
Rodzinnym o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn, który odbywać się będzie w dniach 1619.06.2022 r.
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………

Data urodzenia dziecka………………………….……………………………………………..

Miejsce zamieszkania dziecka ………………………………………………………………….

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas biegu i za zapoznanie
się mojego dziecka z regulaminem II Wirtualnego Biegu Rodzinnym o Puchar Wójta Gminy

Nadarzyn

Oświadczam, że u mojego dziecka nie występują przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia
udziału II Wirtualnym Biegu Rodzinnym o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną na temat przetwarzania danych
osobowych mojego dziecka.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, wiek,
miejscowość) oraz na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby II Wirtualnego Biegu
Rodzinnego o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn.

……….………………………..………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

