Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy
ogłasza bieg „MARATON SŁOWA” w ramach
XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach”
Regulamin Biegu „MARATON SŁOWA – Mistrzowie literatury (na start!)”
1. Organizatorem biegu – „Maraton Słowa”, który jest Imprezą towarzyszącą XVI finałowi
Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach” jest Miejska
Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy.
2. „Maraton Słowa” to bieg promujący książkę i czytelnictwo, zorganizowany dla czytelników, tych
młodszych i starszych, ale również skierowany do wszystkich mieszkańców Świdnicy i okolic.
Bieg ma charakter rekreacyjny. Początek i koniec trasy zaplanowany jest pod świdnickim teatrem.
Trasa obejmuje jedno okrążenie zabudowy śródrynkowej. Na mecie (wejście do Teatru
Miejskiego) władze miasta wraz z pisarzami zaangażowanymi w Dolnośląskie Spotkania Pisarzy
z Młodymi Czytelnikami „Z książką na walizkach” będą dekorować uczestników biegu
okolicznościowymi medalami.
3. Bieg odbędzie się w dniu finału XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami
„Z książką na walizkach” 08.06.2019 r., o godz. 10.00.
4. Organizator biegu doceni ciekawe przebrania i barwne kostiumy nawiązujące m.in. do postaci ze
znanych książek. Przewidziana nagroda za najlepsze przebranie zostanie wręczona w dniu biegu,
podczas Finału całej imprezy XVI Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami
„Z książką na walizkach” w Teatrze Miejskim w Świdnicy.
5. Udział w imprezie jest bezpłatny.
6. Celem imprezy jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz wzbudzanie
zainteresowania dzieci i młodzieży twórczością pisarzy polskich.
7. Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
8. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń Organizatora.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
7. Organizator zapewnia działanie punktu pomocy medycznej (oznaczony punkt PCK).
8. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Wszelkie wynikłe urazy i choroby

spowodowane wcześniejszym stanem zdrowia Uczestnika "Maratonu Słowa” nie będą powodem
żadnych roszczeń pod adresem Organizatora.
9. Zapisy do biegu prowadzone będą w dniu biegu, w godz.: 8:30-9:30, w „Punkcie rejestracji biegu”

w holu na parterze, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, 58-100
Świdnicy. Podczas zapisywania się na bieg „Maraton Słowa” należy wypełnić zgodę Uczestnika,
(w przypadku Uczestnika niepełnoletniego zgodę wypełnia rodzic/opiekun prawny) na
przetwarzanie jego danych osobowych oraz publikację wizerunku (załącznik nr 1) w celach
promocji wydarzenia oraz pobrać numer startowy, który będzie podstawą do wydania medalu.
Limit miejsc ograniczony (200 osób).
10. W przypadku dziecięcych grup zorganizowanych (np. klasy) prosimy o wcześniejsze pobranie

zgody Uczestnika ze strony Organizatora (www.mbp.swidnica.pl), wypełnienie jej przez
rodzica/opiekuna prawnego i dostarczenie jej w dniu biegu do „Punktu rejestracji biegu” w celu
pobrania numeru startowego.

Załącznik nr 1
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy ul.
Franciszkańska 18, 58 -100 Świdnica tel: 74/640-09-46, mail: mbp@mbp.swidnica.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 609010402 lub adresem
email: krzysztof.olejniczak@comars.pl
3. Dane osobowe Pana/i/ są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie
j/w o ochronie danych.
4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Pana/Pani dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, wizerunek, będą przetwarzane
wyłącznie w celu uczestnictwa w wydarzeniu.
8. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko,
wizerunek, skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach.
9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Oświadczenie Uczestnika: …..........................................................................
imię i nazwisko Uczestnika
*Tak

Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko w celu uczestnictwa w wydarzeniu
„Z książką na walizkach” - bieg „Maraton Słowa”.
…......................................................................
Podpis Uczestnika/ w przypadku osoby w wieku poniżej 13 lat
podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Tak
Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek wyłącznie w celu promocji
wydarzenia „Z książką na walizkach” na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, Dolnośląskiej
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Wydawnictwach: Literatura, Akapit Press.
…......................................................................
Podpis Uczestnika/ w przypadku osoby w wieku poniżej 13 lat
podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Właściwe podkreślić

