
REGULAMIN ZAWODÓW 
MŁYN TRAIL MICHAŁOWICE 2019 

„Dziecięcy Młyn” – bieg z przeszkodami dedykowany dzieciom 
 

 
1. Cele imprezy:  

● popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia wśród najmłodszych; 
● promocja terenów Gminy Michałowice;  
● integracja środowiska biegowego;  
● krzewienie świadomości ekologicznej;  

 
 

2. Organizatorzy imprezy 
 
     Stowarzyszenie G.O.A.T. Team Michałowice 
     ul. Słowik 61 
     32-091 Michałowice 
     tel. 533 03 31 73 
     e-mail: mlyntrailmichalowice@gmail.com 
 
     Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach 
     Pl. Józefa Piłsudskiego 2 
     32-091 Michałowice 
     Telefon: 12 388 50 71 
     Tel. kom.: 535 029 009 
 

 
3. Termin i miejsce 
 

● Bieg odbędzie się 27.07.2019 r. (sobota) 
            START – dokładna godzina zostanie podana wkrótce   

● Start, Biuro zawodów oraz Meta znajdować się będą przy Stadionie LKS 
Michałowianki w Michałowicach Lokalizacja 

● Biuro Zawodów będzie czynne od godz. 8:00  
          

 
4. Trasa oraz kategorie wiekowe 
 
      „Dziecięcy młyn” w ramach MŁYN TRAIL MICHAŁOWICE to specjalne zawody- bieg z 
przeszkodami dedykowany dzieciom w wieku 4-11 lat. 
Poziom trudności przeszkód oraz długość trasy będzie adekwatny do wieku startujących. 
Przebieg tras oznaczony będzie przez Organizatorów taśmami oraz znakami 
informacyjnymi.  
Podczas „Dziecięcy młyn” obowiązuje podział na kategorie wiekowe : 

 4-5 lat 
 6-8 lat 
 9-11 lat 



Każda kategoria wiekowa będzie startować w osobnej fali i na trasie adekwatnej do wieku 
uczestników. 

 
5. Zapisy 
 

1) Zapisy można dokonać drogą elektroniczną na stronie 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4983 

2)  Zapisów będzie można dokonać również  w Biurze Zawodów 27.07.2019 r. od godz. 
8:00 

3) Bieg „Dziecięcy młyn” jest bezpłatny 
 

 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ INNE POSTANOWIENIA 
 

● W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełniają poniższe warunki: 
 
a) W zawodach może wziąć udział dzieci w wieku 4-11 lat, których opiekun zgłosi 
uczestnictwo w biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz w dniu biegu w 
Biurze Zawodów podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność 
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. 
Dz. U. Nr 101 poz. 1095). 
b) Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z 
dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów. 
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu uczestnika 
powstałe z winy zawodnika lub za wypadki na skutek złego stanu zdrowia 
startujących zawodników.  
d)  Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną oraz ubezpiecza uczestników 
na czas trwania biegu. 
e) Młyn Trail Michałowice to rywalizacja sportowa, ale zależy nam też na 
kształtowaniu postaw fair play i edukacji ekologicznej. Dlatego prosimy o nie 
wyrzucanie śmieci (np. opakowań po żelach energetycznych) na trasie zawodów. 
Działanie tego typu grozić może nawet dyskwalifikacją. 
 

 
7. Zasady klasyfikacji  
 

1) Każdy zawodnik, który ukończy bieg dostanie pamiątkowy medal.  
2) Organizator nie planuje dodatkowych klasyfikacji ani nagrodzenia najlepszych 

 
 

8. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych 
 

1) Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 
U. 2016 r. poz. 922). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, 
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.  

2) Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: 
 I. w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,  



II. w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i 
usług Organizatora. 

      3)  Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym           
           czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony 
           internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne,             
           ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu    
           informowania Uczestnika o przyszłych imprezach organizowanych przez 
           Stowarzyszenie, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.      
      4) Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego    
          oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika    
          oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika. 
 
 

 
9. Postanowienia końcowe 
 

1) Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. 
Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W 
szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, wrotkach, 
rolkach, deskorolkach oraz biegu ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę 
biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na 
miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, 
nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 
Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i 
substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo 
do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone 
spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji 
oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Na trasie mogą znajdować się 
jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką 
wydaną przez Organizatora. 

2) W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych 
przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby 
wyznaczone przez Organizatora. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego 
stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik 
zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie 
do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia 
pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także 
transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża 
zgodę na powyższe działania. Uczestnik startuje wyłącznie na własną 
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do 
wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i 
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 
Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym 
momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza 



Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień 
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć 
to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik 
oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.  

5) Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. 
6) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez 

podania powodów. 
7) Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 
8) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie 

organizatorowi Biegu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 
 
 

 
 
 

 
 
             
            
 
 

         
 

 


