REGLAMENTAS
RESO SUVALKAI PUSIAU MARATONAS
I. ORGANIZATORIUS

Bėgimo festivalio pavadinimu „RESO SUVALKAI PUSIAU MARATONAS” (lenk.
„RESO SUWAŁKI PÓŁMARATON), toliau - „bėgimas”, organizatoriumi yra Sporto ir
laisvalaikio centras Suvalkuose ( lenk. Ośrodek Sportu i rekreacji w Suwałkach), Wojska
Polskiego g. 2, 16-400 Suvalkai, www.osir.suwalki.pl, el. paštas sekretariat@osir.suwalki.pl;
tel. +48 87 566 32 82, faks. 87 563 18 56 (toliau - „Organizatorius”), bendradarbiaujant su
nevyriausybinėms organizacijoms.
II. PAGRINDINIS RĖMĖJAS:
Pagrindinis bėgimo partneris yra RESO Europa Servise sp. z o.o., Innowacyjna g. 1, 16-400
Suvalkai, įregistruota Nacionalinio teismų registro Verslininkų sąraše, kurį tvarko apylinkės
teismas, numeriu 0000243724, PVM kodas: 844-219-13-72.
III. PROJEKTO TIKSLAS:
„RESO SUVALKAI PUSIAU MARATONASˮ - tai sporto projektas, skirtas aktyviems ir
sportu bei fiziniu poilsiu besidomintiems asmenims, kuris įgyvendina šiuos tikslus:
▪ bėgimo kaip paprasčiausios fizinio aktyvumo formos populiarinimą ir viešinimą;
▪ sporto bendruomenės integravimą;
▪ Suvalkų miesto viešinimą.

IV. TERMINAS IR VIETA:
1. Bėgimo festivalis pavadinimu „RESO SUVALKAI PUSIAU MARATONASˮ vyks
2022 m. liepos 01-03 d. Suvalkuose.

2.
3.
4.
5.



01.07.2022 r. (5 kilometras) – 20:00



02.07.2022 r. (21,1 kilometras) – 20:00

 03.07.2022 r. (pusryčių bėgimas 3,5 kilometras) – 09:00
Kiekvienos konkurencijos startas ir finišas yra Arkadia lagūnos, Wojska Polskiego g. 2.
Trasos ilgis: 5 km, kurioje bus paženklintas kiekvienas kilometras.
Dalyviai privalo atvykti prie starto linijos vėliausia 20 min. prieš bėgimą.
Organizatorius turi teisę keisti bėgimo datą ir/arba vietą ir dalyvis bus apie tai
informuotas patalpinant atitinkamą informaciją bėgimo internetiniame puslapyje
(www.resosuwalkibieg.pl), Organizatoriaus (www.osir.suwalki.pl) bei tinklalapyje
www.datasport.pl (internetinė pranešimų apie masinius bėgimus sistema), ne vėliau,
nei 24 valandas iki bėgimo pradžios. Pakeitimai šioje srityje nesudaro Organizatoriui
jokių papildomų įsipareigojimų dalyvio atžvilgiu.

V. LAIKO LIMITAI IR KONTROLĖS
I.
Dalyviams galioja laiko limitas, tai yra 45 minutes nuo starto šūvio.

II.

III.

IV.

Dalyviai, kurie anksčiau nurodytu laiku nepasieks finišo linijos yra įpareigoti
nutraukti bėgimą ir pasišalinti iš trasos bei nuvažiuoti iki finišo autobusu su užrašu
BĖGIMO PABAIGA.
Dalyviai, kurie praėjus Reglamente nurodytam laikui lieka trasoje, daro tai pagal
savo atsakomybę, atitinkamai pagal galiojančias Kelių eismo taisykles bei Civilinį
kodeksą.
Dalyviai, kurie iki finišo atvažiuos autobusu, Organizatoriaus nebus klasifikuojami.
Pranešime su rezultatais, Dalyvio pasiekto laiko vietoje bus įrašoma informacija
„DNFˮ - (nebaigė) arba „DNSˮ - (nestartavo), jeigu dalyvis neatvyko į starto vietą.

V. MAITINIMO IR KONTROLINIAI PUNKTAI
1. Trasoje bus papildomo laiko kontroliniai punktai. Dėl trasos trumpinimo ar bet kurio
kontrolinio punkto aplenkimo dalyvis bus diskvalifikuojamas.
2. Išskyrus kontrolinį punktą su elektroniniu laiko matuokliu bėgimo trasoje bus
papildomi kontroliniai punktai ir pastovi teisėjų varžybų eigos stebėsena. Jeigu bus
nustatyta, kad buvo pažeista bėgimo eiga (pvz. trasos trumpinimas) arba dėl kitų
veiksmų, kuriais pažeidžiamas šis Reglamentas, pažeidžiantis dalyvis baudžiamas
diskvalifikavimu („DQˮ).
VI. DALYVAVIMAS IR REGISTRACIJA
1. Renginys yra atviras. Bėgime gali dalyvauti asmenys, kuriems vėliausia iki 2022 m.
liepos 1 d. sukaks 16 metų. Nepilnamečiai asmenys Varžybų biurui papildomai turi
pristatyti tėvo pareiškimą dėl sutikimo dalyvauti Bėgime.
2. Organizatorius leidžia dalyvauti Bėgime su invalido vežimėliais su tiesioginė pavara.
Organizatorius neleidžia dalyvauti dalyviams su tarpine pavara (pvz. hand - bike) bei
tipo rim - push.
3. Elektroninės paraiškos priimamos iki 2022 m. birželio 23 d. Pasibaigus šiam
terminui, paraiškos bus priimamos Varžybų biure, su sąlyga, kad bus laisvų vietų.
4. Visi Bėgimo dalyviai privalo atvykti į Varžybų biurą siekiant patikrinti dalyvį, kuris
dirbs šiomis dienomis:
a. liepos 1 d., Sporto salė „Suwalki Arena“, Zarzecze g. 26
b. liepos 2 d., Sporto salė „Suwalki Arena“, Zarzecze g. 26
5. Dalyvio dalyvavimo Bėgime sąlyga yra:
a. taisyklingas registracijos paraiškos, kurią galima rasti
adresu
www.datasport.pl, užpildymas;
b. dalyvavimo bėgime akceptavimas pagal savo atsakomybę, atsižvelgiant į
pavojus ir rizikas dėl bėgimo pobūdžio ir ilgio, kurie gali būti susiję su
sveikatos ar gyvybės praradim, ar pablogėjimu. Bėgime turėtų dalyvauti tik
asmenys turintys gerą sveikatą, be jokių medicininių kontraindikacijų
dalyvavimui bėgime;

c. pateikti raštišką sutikimą tvarkyti dalyvio asmens duomenis, nurodytus
paraiškoje bei pateikti dalyvio pareiškimą dėl sveikatos būklės, kuri leidžia
dalyvauti bėgime, taip pat sutikimą patalpinti asmens duomenis, tokius kaip
vardas, pavardė, lytis, gimimo metai, tautybė, bei įvaizdį pranešimuose
televizijai, radijui, internete bei spausdinta forma, taip pat leisti siųsti
organizatoriui dalyvio nurodytu elektroninio pašto adresu anketas ir
organizacinę informaciją dėl RESO Suvalkai pusiau maratono. Bėgimo asmens
duomenys gali būti perduoti subjektams, kurie bendradarbiauja su asmens
duomenų administratoriumi ir organizatoriumi įgyvendinant RESO Suvalkai
pusiau maratoną ir su juo susijusias akcijas pagal pavedimo sutartis
vadovaujantis 1997 m. rugpjūčio 29 d. įstatymo dėl asmens duomenų apsaugos
31 str. (2016 m. O. L. 922 p. su pakeitimais);
d. sutikimas nemokamai naudoti dalyvio įvaizdį, įamžintą fotografijose ar video
įrašuose. Dalyvis Sporto ir laisvalaikio centrui Suvalkuose bei rėmėjams
suteikia neišskirtinę, teritorija ir laiku neapribotą licenciją naudoti įvaizdį šiose
eksploatavimo srityse:
1) įamžinimas ir dauginimas bet kokia žinoma technika bei platinimas bet
kokia forma;
2) rėmėjams bei oficialiems partneriams perdavimas egzemplioriaus ar
kopijos, kurioje matomas įvaizdis, siekiant panaudoti rėmėjo viešinimui
arba oficialiam partneriui jo dalyvavimo RESO Suvalkai pusiau
maratono apimtyje;
3) įvesti į kompiuterio atmintį ir daugialypės terpės tinklą;
4) įamžinto įvaizdžio užrašo dauginimas;
5) viešas, rodymas, eksponavimas, reprodukcija bei transliavimas ir
retransliavimas, taip pat viešas rodymas tokiu būdu, kad kiekvienas
turėtų prieigą savo pasirinktoje vietoje ir laiku;
6) talpinimas ir publikavimas spaudoje, interneto puslapiuose, plakatuose
ir reklamos stenduose;
7) transliavimas televizijos ir radijo laidose;
8) nuotraukų publikavimas iš dalyvio dalyvavimo bėgime trasos (nuoroda
į nuotraukas ir video medžiagas bus patalpinta prie dalyvi pavardės);
e. patikrinimas Varžybų biure.
6. Tikrinimo metu kiekvienas dalyvis privalo turėti su savimi galiojantį asmens
dokumentą su nuotrauka.
7. Bėgime galioja 500 suteiktų startinių numerių ir startinio numerio suteikimą sąlygoja
registracijos mokesčio sumokėjimo eiliškumas.
8. Tikrinimo metu bus išduodami startiniai paketai, su kuriuo dalyviai gaus startinį
numerį su įtaisyta ir putomis apsaugota elektronine mikroschema laikui matuoti.

9. Startinį paketą trečiųjų asmenų vardu galima atsiimti tik pateikus to asmens
pareiškimą (reglamento priedas Nr. 2). Papildomai reikia pateikti Bėgimo dalyvio
pasirašytą pareiškimą apie sveikatos būklę.
10. Startiniai paketai neatsiimti Varžybų biure, nebus siunčiami ar išduodami vėlesniu
laikotarpiu.
VII. MOKESČIAI
1. Kiekvienas Bėgimo dalyvis turi sumokėti startinį mokestį, kuris priklausomai nuo
mokėjimo termino yra:
mokėjimo terminas
paketas su
paketas be techninių
marškinėliais
marškinėlių
iki 2022 m. balandis 30 d.
iki 2022 m. gegužė 31 d.
iki 2022 m. birželio 27 d.
iki 2022 m. liepos 1-2 d.

mokėjimo terminas
iki 2022 m. balandis 30 d.
iki 2022 m. gegužė 31 d.
iki 2022 m. birželio 27 d.
iki 2022 m. liepos 1-2 d.

129 PLN
139 PLN
149 PLN
---

79 PLN
89 PLN
99 PLN
120 PLN

dvi dienas (5km + 21km) paketas su marškinėliais
159 PLN
169 PLN
179 PLN
---

2. Startinį mokestį reikia sumokėti registracijos metu internetiniame puslapyje
www.datasport.pl per DOTPAY 14 dienų laikotarpiu po prisiregistravimo (birželio
27 d. elektroninės registracijos uždarymas) arba Varžybų biuro kasoje (stacionarius
registravimas).
3. Jeigu sumokamas ne pilno dydžio registracijos mokestis (pvz. dėl to, kad
neatsižvelgiama į šiame reglamente nurodytą terminą), dalyvis yra įpareigotas
primokėti skirtumą sumos, kurią turėjo sumokėti pagal terminą, kai atliko savo
paskutinį mokėjimą.

PER 14 DIENŲ PO PRISIREGISTRAVIMO UŽ DALYVAVIMĄ BĖGIME
NESUMOKĖJĘ ASMENYS GALI BŪTI PAŠALINTI IŠ STARTINIO
SĄRAŠO.

4. Teisę nemokamai dalyvauti Bėgime su sąlyga, kad bus užsiregistruota iki 2022 m.
balandžio 30 d., turi:
a. asmenys vyresni, nei 65 metų;
b. asmenys, kuriuos Organizatorius atleido nuo mokesčio.
5. Užpildžius registracijos formą dalyvis, kuris turi teisę nemokamai dalyvauti bėgime,
yra įpareigotas persiųsti informaciją apie registraciją adresu biegi@osir.suwalki.pl. Tai
būtina sąlyga siekiant atleisti nuo startinio mokesčio.
6. Organizatorius patikrins teisę nemokamai dalyvauti Bėgime atsiimant startinį paketą
Varžybų biure. Jeigu nebus tenkinami kriterijai, apie kuriuos kalbama 4 punkte, galios
registracijos mokestis, kurio dydis 100,00 PLN.
7. Vykdant registravimo mokesčio mokėjimą per internetinį puslapį, mokėjimas galimas
tik Lenkijos valstybine valiuta (Lenkijos zlotas, PLN). Sandorius aptarnauja
internetinių mokėjimų sistema Dotpay Sp. z o.o., būstinė Krokuvoje, pagal atskirą
reglamentą, kurį parengė Dotpay Sp. z o.o.
8. Startinio mokesčio sumokėjimo data ir valanda yra ta, kuomet į Organizatoriaus banko
sąskaitą patenka mokestis arba jis sumokamas Varžybų biure. Kartą sumokėtas
mokestis negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai bėgimas neįvyksta dėl Organizatoriaus
pusėje esančių priežasčių arba sumokėjus mokestį praėjus nurodytam laikui.
9. Jei vykdant mokėjimus būtina apmokėti banko komisinius ar kitos mokėjimui
tarpininkaujančios įstaigos mokesčius, tuomet būtina priskaičiuoti komisinių sumą. Jei
Dalyvis nesumoka komisinių, registracija neįmanoma.
10. Organizatorius nėra atsakingas už pašto perlaidos ar banko pavedimo praradimą dėl
pašto ar banko kaltės.
11. Yra galimybė savo numerį perleisti kitam dalyviui, kuris dar neturi startinio numerio.
Organizatorius suteikia tokią galimybe, su sąlyga, kad bus tai įvykdyta iki 2022 m.
birželio 12 d. imtinai. Norint perleisti savo startinį mokestį kitam asmeniui, reikia
atsiųsti informaciją apie numerio perleidimą adresu biegi@osir.suwalki.pl.

IX. KLASIFIKAVIMAS
1. „RESO SUVALKAI PUSIAU MARATONASˮ metu bus vykdomas šis dalyvių
klasifikavimas:


Pagrindinis klasifikavimas I-III (vyrai ir moterys),



Greičiausias suvalkietis bei suvalkietė I-III - pagal prisiregistravimą Suvalkų
mieste, pagal duomenis įrašytus asmens tapatybės kortelėje ar kitame oficialiame
dokumente,



Greičiausias palenkės vaivadijos gyventojas I-III - pagal duomenis įrašytus
asmens tapatybės kortelėje ar kitame oficialiame dokumente (tik 21 kilometras),



Greičiausias lenkas bei lenkė - pagal duomenis įrašytus asmens tapatybės
kortelėje ar kitame oficialiame dokumente (tik 21 kilometras),



Amžiaus kategorijos:
a. M - 20 (moterys), V - 20 (vyrai) (metai 2002-1993)
b. M - 30, V - 30 (metai 1992-1983)
c. M - 40, V - 40 (metai 1982-1973)
d. M - 50, V - 50 (metai 1972-1963)
e. M - 60, V - 60 (metai 1962-1953)
f. M - 70, V - 70 (metai 1952 ir vyresni)


greičiausia komanda (tik 5 kilometras) - komandoje mažiausiai 5 žmonės

2. Klasifikavimo pagrindas yra elektroninis laiko matavimas atliekamas pasitelkiant
mikroschemą, kuri įtaisyta startiniame numeryje. Bėgimo trasoje bus matavimo
padėklai, kurie fiksuoja dalyvio atbėgimą į tam tikrą punktą. Jeigu nenurodomas
Dalyvio atbėgimas iki tam tikro taško, jis diskvalifikuojamas.

3. Visi klasifikavimai bus vykdomi pagal individualius neto laikus, skaičiuojamus nuo
starto linijos peržengimo iki finišo linijos perbėgimo, išskyrus pirmus 50 dalyvių
kertančių finišo liniją, kurie bus klasifikuojami pagal bruto laiką, skaičiuojamą nuo
starto šūvio.
4. Dalyvis prie finišo linijos be startinio numerio ir elektroninės mikroschemos laikui
matuoti nebus klasifikuojamas.
X. APDOVANOJIMAI
1. Sąlyga gauti dovaną yra startinio numerio, esančio ant marškinėlių, išsaugojimas iki
apdovanojimų įteikimo ceremonijos.
2. Piniginės dovanos gautos Bėgimo metu bus išmokamos tik pavedimu į nurodytą
banko sąskaitą (dovanos nebus mokamos grynaisiais) per 14 dienų nuo Bėgimo datos.
Apdovanojimų laimėtojams nuo piniginių dovanų bus nuskaičiuotas pelno mokestis
pagal galiojančius įstatymus.
3. Raštiški skundai dėl rezultatų priimami iki 2022 m. 6 d. el. pašto adresu
biegi@osir.suwalki.pl. Galutiniai ir oficialūs rezultatai bus paskelbti vėliausia 2022 m.
liepos 15 d.
4. Skundus dėl vietų deklaruotų pagrindiniame klasifikavime reikia teikti pagrindiniam
teisėjui tiesiogiai prieš apdovanojimų įteikimą (vėliausia 15 min. prieš dekoraciją).
5. Kategorijose „Greičiausias Suvalkietisˮ, „Greičiausia Suvalkietėˮ sprendžia bėgimo
dalyvio gyvenamoji vieta patvirtinta Varžybų biure pagal galiojantį asmens tapatybės
dokumentą. Tuo atveju, kai asmens tapatybės dokumente nėra nurodytos
gyvenamosios vietos, Suvalkų civilinės metrikacijos įstaiga atliks patikrinimą ir
nustatys piniginės dovanos laimėtojo gyvenamąją vietą. Asmens gyvenančio
Suvalkuose gyvenamąją vietą patvirtinančiu dokumentu gali būti pvz. sąskaita už
elektrą, banko sąskaitos išrašas, mokesčių sprendimas. Bėgimo Dalyvis yra atsakingas
už faktinės gyvenamosios vietos nurodymą ir privalo per 7 dienas po Bėgimų
užbaigimo patvirtinti ją Sporto laisvalaikio ir OSiR rinkodaros skyriuje (lenk. Dział
Sportu Rekreacji i Marketingu OSiR) Suvalkuose, Wojska Polskiego g. 2.
6. Tuo atveju jeigu pavyktų surasti papildomus rėmėjus/partnerius, Organizatorius
padidins piniginių dovanų kiekį bei paslaugų lygį kiekvienam Bėgimo dalyviui.
7. Visi dalyviai, kurie pabaigs bėgimą nurodytame laiko limite, gaus atmintinius
medalius.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Bėgimo festivalio „RESO SUVALKAI PUSIAU MARATONASˮ dalyviams galioja
varžybų Reglamentas.
2. Dėl saugumo sumetimų Bėgime draudžiama dalyvauti asmenims, važiuojančiais
dviračiais, riedučiais, suktinukais, riedlentėmis ir pan. Draudžiama į bėgimo trasą įnešti
daiktus, kurie gali būti pavojingi kitiems dalyviams, tame tarpe naudotis šiaurietiško
ėjimo lazdomis. Dalyvis yra įpareigotas laikytis taisyklių ir nuostatų, kurie taikomi
dalyvavimui Bėgime, ypač fair play taisyklių bei šio reglamento.

3. Drabužių depozitai. Dalyviai gali perduoti daiktus į depozitus specialiai nurodytose
vietose. Daiktus iš depozito bus galima atsiimti tik pagal startinį numerį. Tuo atveju, kai
dalyvis pameta startinį numerį, organizatorius yra atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu
daiktus atsiima kitas asmuo. Dėmesio: asmenys paliekantys vertingus daiktus depozite,
daro tai pagal savo atsakomybę, organizatorius nėra už juos atsakingas.
4. Prieš ir po bėgimo dalyviai turės galimybę naudotis persirengimo kambariu.
5. Kiekvienas dalyvis įpareigotas pritvirtinti startinį numerį prie marškinėlių iš priekio ant
krūtinės ląstos. Numeriai negali būti sulenkiami, nukerpami ar uždengiami. Numerio
perdavimas kitam asmeniui diskvalifikuoja dalyvį.
6. Organizatorius nepriima privačių dalyvių papildų - netaikoma ELITTE grupei.
7. Bėgimo trasoje bus mobilios gelbėjimo komandos. Papildomai prie finišo linijos bus
įrengtas medicininis punktas. Dalyvis privalo nedelsiant pasitraukti iš bėgimo, jeigu tokį
paliepimą gauna iš varžybų medicininio personalo.
8. Draudžiama būti Bėgimo trasoje be galiojančio startinio numerio. Asmenys, kurie
bėgimo trasoje bus be galiojančio startinio numerio, bus pašalinti Bėgimą aptarnaujančio
personalo.
9. Dalyviai privalo laikytis viešosios tvarkos, tvarką prižiūrinčių tarnybų nurodymų bei
gerbti kitus dalyvius.
10. Organizatorius turi teisę iš varžybų teritorijos pašalinti asmenis, kurie trukdo viešajai
tvarkai, paskirų bėgimų eigai arba elgiasi ne pagal Reglamentą.
11. Už pamestus daiktus Organizatorius nėra atsakingas.
12. Galutinis šio Reglamento interpretavimas priklauso Organizatoriui ir Vyriausiajam
varžybų teisėjui.
XI. SPORTO IR LAISVALAIKIO CENTRO SUVALKUOSE INFORMACINĖ
IŠLYGA
Kiek kartų bus reikalaujama jūsų asmens duomenų ir/arba reikės įgyvendinti Sporto ir
laisvalaikio centro centro Suvalkuose statutines užduotis, tinkamai įgyvendinti sudarytas
sutartis, organizuoti renginius ir įvykdyti kitas Sporto ir laisvalaikio centro Suvalkuose
užduotis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas), Sporto ir laisvalaikio centras Suvalkuose informuoja, kad:
1) Jūsų asmens duomenų administratoriumi yra Sporto ir laisvalaikio centras Suvalkuose,
būstinė Wojska Polskiego. 2, 16-400 Suvalkai, atstovaujamas direktoriaus Waldemar
Borysewicz, el. pašto adresas: sekretariat@osir.suwalki.pl,
2) Asmens duomenų inspektoriumi Sporto ir laisvalaikio centre yra Zenon Rytwiński, el.
pašto adresas: iod@osir.suwalki.pl,
3) Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime šiems tikslams:
a) siekiant įgyvendinti Sporto ir laisvalaikio centro Suvalkuose statutines užduotis ir
kitas juridines pareigas, tame tarpe Sporto ir laisvalaikio centro Suvalkuose sutartinius

4)

5)

6)

7)

įsipareigojimus (teisinis pagrindas: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d.
c punktas),
b) įgyvendinant teisiškai pagrįstus Sporto ir laisvalaikio centro Suvalkuose interesus
(teisinis pagrindas: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f punktas),
tokius kaip mūsų sudarytų sutarčių su trečiaisiais asmenimis įgyvendinimas, tame
tarpe su mūsų partneriais ir rėmėjais, mūsų paslaugų ir užduočių tiesioginė rinkodara,
reikalavimų nustatymas, gynimas ir ieškojimas, ataskaitų ir analizių sudarymas (tokių
kaip: ataskaitų rengimas, rinkodaros tyrimai ir pan.) dėl mūsų vykdomų statutinių
užduočių ir teisinių įsipareigojimų, taip pat sutartinių,
Jūsų asmens duomenis tvarkysime:
a) visą laikotarpį, kuomet įgyvendinsime Sporto ir laisvalaikio centro Suvalkuose
statutines užduotis ir kitus juridinius įsipareigojimus, tame tarpe ir sutartinius ir/arba
b) visą laikotarpį, kurį teisės aktai įsako saugoti duomenis ir/arba
c) laikotarpį, kuriuo Sporto ir laisvalaikio centras Suvalkuose gali patirti teisines
pasekmes dėl netinkamo statutinių ir teisinių užduočių įvykdymo ar dėl jų
neįvykdymo.
Jūsų asmens duomenis mes perduosime mūsų partneriams, su kuriais esame sudarę
bendradarbiavimo sutartis įgyvendinant mūsų statutines užduotis ar teisinius
įsipareigojimus, tame tarpe sutartinius, subjektams teikiantiems mums pagalbą
informatikos, teisės, patarimo, konsultavimo paslaugų srityje bei kitiems subjektams
veikiantiems pagal mūsų pavedimą ir teikiantiems mums paslaugas būtinas mūsų
statutinių užduočių ir teisinių įsipareigojimų įgyvendinimui, tame tarpe sutartinių.
Pagal Bendrąjį asmens duomenų pasaugos reglamentą jūs:
a) turite teisę reikalauti peržiūrėti savo asmens duomenis,
b) reikalauti pataisyti savo asmens duomenis,
c) reikalauti pašalinti ar apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą,
d) prieštarauti dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo,
e) turite teisę perkelti duomenis,
f) teisę atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis bet kuriuo metu be įtakos atitikti
teisę tvarkyti, kuris vykdomas pagal sutikimą prieš jo atšaukimą,
g) teisę teikti skundą prižiūrinčiam organui.
Jūsų asmens duomenų pateikimas yra geranoriškas, tačiau gali būti sąlyga dalyvauti mūsų
statutinėse užduotyse ir dėl to būsite įpareigoti juos nurodyti mūsų reikalaujama apimtimi,
o jų nenurodžius nebus galimybės dalyvauti mūsų vykdomose statutinėse užduotyse ir
teisiniuose įsipareigojimuose, tame tarpe sutartiniuose.

Reglamento priedas Nr. 1

Tėvo/teisinio globėjo pareiškimas dėl vaiko galimybės dalyvauti bėgime
Sutinku, kad mano nepilnametis vaikas/globotinis:
dalyvautų bėgime:
 Suvalkų debiutai
 Suvalkų pusiau maratonas
vyksiančiame renginio „RESO SUVALKAI PUSIAU MARATONASˮ metu 2022 m. liepos 12 d. Suvalkuose.
Tėvo/teisinio globėjo duomenys:
Vardas ir pavardė:

Asmens tapatybės kortelės numeris ir serija:

Kontaktinis telefonas:

Pareiškiu, kad asmens duomenys nurodyti paraiškoje yra galiojantys ir teisingi. Kaip tėvas/teisinis
globėjas nepilnamečio asmens, priimu bėgimo reglamentą, kuris yra tinklalapyje
www.resosuwalkibieg.pl.
Tuo pačiu pareiškiu, kad prisiimu pilną atsakomybę už vaiko sveikatą bei jo dalyvavimą pirmiau
minėtame sporto ir laisvalaikio renginyje. Šiuo pareiškiu, kad vaiko sveikatos būklėje nėra jokių
sveikatos kontraindikacijų, kurios galėtų apsunkinti ar neleisti dalyvauti sporto renginyje RESO
Suvalkai Pusiau Maratonas. Jo sveikatos būklė leidžia dalyvauti kaip dalyviui.
Šiuo sutinku, kad mano vaiko asmens duomenys būtų tvarkomi poreikiams būtiniems RESO Suvalkai
Pusiau Maratonas organizavimui ir įgyvendinimui pagal 1997 m. rugpjūčio 29 d. asmens duomenų
apsaugos įstatymą (2002 m. O. L. Nr. 101, 926 p. su pakeitimais).
Taip pat sutinku, kad mano vaiko įvaizdis būtų naudojamas informacinėse medžiagose, kurios susiję
su RESO Suvalkai Pusiau Maratonas.

Tėvo/teisinio globėjo įskaitomas parašas ir data

Reglamento priedas nr. 2

ĮGALIOJIMAS
Aš žemiau pasirašęs/iusi ……………………………………………………………………......
asmens tapatybės kortelės serija…….....….. numeris…………………………………………...
įgalioju Ponią / Paną ……………………………………….......................................................
asmens tapatybės kortelės serija…….....….. numeris…………………………………………...
paimti mano startinį paketą.
Prie įgaliojimo prisegu asmens tapatybės kortelės kopiją bei pasirašytą pareiškimą.
Įgaliojantysis
……………………………………………………
data
įskaitomas parašas
PAREIŠKIMAS
Pareiškiu, kad susipažinau su reglamentu ir įsipareigoju jo laikytis. Aš pareiškiu, kad galiu
dalyvauti varžybose ir dalyvauju savo atsakomybe. Mano sveikatos būklė leidžia man
dalyvauti ilgojo nuotolio bėgime ir nėra medicininių kontraindikacijų, kurios neleistų man
dalyvauti varžybose.
……………………………………………………
data
įskaitomas parašas

