
 

 

 
      

 

REGULAMIN 

Regulamin XXIV Memoriału Mariusza Mleczki   

24.09.2022 

 

 

                                                                           

1.CEL  IMPREZY:  

Memoriał Mariusza Mleczki to lekkoatletyczne zawody integracyjne osób 

niepełnosprawnych. Celem zawodów jest wspólna zabawa , podnoszenie 

sprawności ruchowej oraz rywalizacja sportowa w następujących dyscyplinach 

sportowych: 

• bieg na 100m; w kategorii „wózki”, „kule”, „własne nogi” 

• pchnięcie kulą w kategorii na stojąco , na siedząco 

• rzut oszczepem; w kategorii na stojąco , na siedząco 

 

2.ORGANIZATOR:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, ul. 

Legionów 145 

 

3.TERMIN  I  MIEJSCE:  

24.09.2022, Stadion Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Czechowicach-Dziedzicach,       

ul. Legionów 145. 

 

4.BIURO  ZAWODÓW:  

Stadion MOSiR Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145.   

Weryfikacja w godzinach 8.30- 9.30 

 

5. ZAPISY: 

Przed zawodami każdy z zawodników zapisuje się osobiście do danej 

konkurencji stwierdzając własnoręcznym podpisem zapoznanie się z 

niniejszym regulaminem. 



                    

7.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

 Za udział w imprezie każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy 

medal. 

 

8. KLASYFIKACJE: 

Konkurencje rozgrywane są zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. 

Zawodnik/zawodniczka może startować we wszystkich dyscyplinach ale 

tylko w jednej kategorii. 

 

10. DANE OSOBOWE: 

• Dane osobowe uczestników biorących udział w imprezie będą 

przetwarzane w celach przeprowadzenia konkurencji, klasyfikacji 

wszystkich zawodników, przyznania, wydania, odbioru i 

rozliczenia nagród. Podanie w/w informacji jest dobrowolne, 

aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w Memoriale Mariusza Mleczki 2022.  

 

• Uczestnik może wyrazić zgodę pisemną na utrwalanie jego 

wizerunku w trakcie trwania CYKLU BIEGOWEGO dowolną 

techniką oraz na nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora 

tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, 

promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. 

Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich 

polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Dodatkowo użytkownik po 

wyrażeniu zgody na  przetwarzanie wizerunku jest świadom, że 

jest możliwe kadrowanie, cyfrowa obróbka, kompozycja, łączenie 

z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie 

koniecznym dla celów opisanych wyżej. 

 

11. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje 

organizator. 



Zawodnicy uczestniczą w Memoriale z własnej woli i na własną 

odpowiedzialność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


