
 
REGULAMIN  

BIEGU ULICZNEGO „MAŁA MILA MARECKA” 

 

Organizatorzy 

Mikołaj Szczepanowski – Radny Miasta Marki 

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa  

Powiat Wołomiński 

Miasto Marki 

 

I. CEL ZAWODÓW 

 

1. Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Popularyzacja zdrowego trybu życia. 

3. Umożliwienie rywalizacji sportowej mieszkańcom miasta. 

4. Integracja społeczności lokalnej. 

 

II. ZGŁOSZENIA 

 

1. Organizator ustanawia limit uczestników na 300 osób. 

2. Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz internetowy dostępny na 

stronie www.marki.net.pl lub osobiście w Karczmie u Bociana (Marki ul. 

Jutrzenki 2) w dniach 9 - 30 sierpnia 2019 roku. Wpisowe wynosi: 9-18 sierpnia 

-20 zł; 19-30 sierpnia – 25 zł  

3. Zawodnik powinien wpłacić wpisowe w ciągu 3 dni od dnia 

dokonania zapisu, ale nie później niż do 30 sierpnia (nieopłacone zgłoszenie 

po tym terminie wygasa). 

4. Odbiór pakietów będzie możliwy w dniach 26 – 31 sierpnia 2018 roku w 

Karczmie u Bociana lub w Biurze Zawodów w dniu zawodów. 

5. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zgłoszenia będzie można 

dokonać w dniu zawodów od godz. 15.30 do godziny 16.30 w Biurze Zawodów 

zlokalizowanym przy linii startu. Organizator zastrzega sobie możliwość 

dopuszczenia do startu większej liczby uczestników niż przewiduje limit. 

Wpisowe w dn. 31 sierpnia – 1 września oraz w przypadku przekroczenia limitu 

300 zawodników wynosi 30 zł. 

http://www.marki.net.pl/


 
6. Wyłącznie prawidłowe wypełnienie formularza oraz wpłata wpisowego 

gwarantuje przyznanie numeru startowego! Za moment dokonania zapisu 

uważa się datę zaksięgowania wpisowego przez bank organizatora.  

7. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

8.  Zawodnik otrzymuje torbę lub workoplecak Małej Mili Mareckiej a po 

ukończeniu biegu medal, napój, posiłek regeneracyjny oraz coś słodkiego;) 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Zawody przeznaczone są dla biegaczy oraz zawodników nordic walking. 

2. Wpłacenie wpisowego w odpowiedniej wysokości i terminie. 

3. Prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej bądź internetowego formularza. 

4. Do udziału w zawodach dopuszcza się osoby, które ukończyły 13 lat, 

najpóźniej w dniu zawodów (wymagane dostarczenie zgody rodzica/opiekuna 

na udział w biegu). 

5. Organizator warunkowo dopuszcza udział osób młodszych niż 13 lat, 

startujących pod nadzorem dorosłego opiekuna (wymagane dostarczenie zgody 

rodzica/opiekuna na udział w biegu). 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW 

 

Marki, 1 września 2019 roku, g. 17.00, Start: skrzyżowanie ulic Środkowej i 

Odrowąża. (Start nie nastąpi jednak wcześniej niż 15 minut po przyjęciu 

ostatniego zgłoszenia). 

 

V. TRASA I CZAS BIEGU 

 

1. Dystans biegu to 1609 m czyli 1 mila angielska. 

2. Trasa biegu wytyczona jest ulicami Środkową (start) i Małą (meta). 

3. Trasa w 98% pokryta jest nawierzchnią asfaltową. 

4. Limit czasu na pokonanie trasy to 20 minut. 

5. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni. 

 

VI. KLASYFIKACJA KOŃCOWA INDYWIDUALNA 

 

1. Klasyfikacja końcowa przeprowadzona jest wg czasów brutto. 



 
2. Organizator przewiduje klasyfikacje OPEN dla celów klasyfikacji 

drużynowej oraz kobiet i mężczyzn w następujących przedziałach wiekowych: 

a. bez ograniczeń, 

b. urodzonych w latach 2001-2005 (U-18), 

c. urodzonych w 2006 roku i później (U-13). 

3. Zawodnik zobowiązany jest do zainstalowania chipu mierzącego czas zgodnie 

z instrukcją organizatorów. 

4. Trzy najlepsze osoby w każdej klasyfikacji otrzymają upominki 

przygotowane przez organizatorów i partnerów. 

5. Osoby z pierwszych trzech miejsc w każdej z klasyfikacji mogą zostać 

poproszone o weryfikacje danych osobowych. 

 

VII. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 

 

1. Drużynę stanowią co najmniej cztery osoby, które w formularzu 

zgłoszeniowym zadeklarują tę samą nazwę drużyny. 

2. Na końcowy rezultat drużyny składają się cztery najlepsze wyniki (suma 

czasów) jej zawodników, z zastrzeżeniem, że uwzględniony być musi wynik 

co najmniej jednej kobiety i co najmniej jednego mężczyzny. 

3. Klasyfikację drużynową wygrywa drużyna, która łącznie (4 najlepsze wyniki) 

osiągnie najlepszy wynik. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zawody mają charakter rekreacyjny. 

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

3. Wpłata wpisowego jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.  

4. Organizator zapewnia pierwszą pomoc podczas trwania zawodów. 

5. Organizator zapewnia depozyt. Organizator nie odpowiada za rzeczy 

pozostawione w depozycie. 

6. Organizator zapewnia przebieralnie. 

7. Organizator nie zapewnia natrysków. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy powstałe w 

wyniku uczestniczenia w zawodach. Akceptując regulamin, zawodnik 

oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach. 



 
9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków dla zawodników; zawodnicy mogą ubezpieczyć się we własnym 

zakresie. 

10. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie w sprawach nie 

uregulowanych w regulaminie należy do Organizatora. 

11. Zawodnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych (w szczególności 

imienia, nazwiska, wizerunku oraz podanej w formularzu miejscowości 

zamieszkania ) do celów związanych z przeprowadzeniem oraz promocją 

imprezy. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich 

przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.  

 

 

 

 

Przypominamy, że osoby, które ukończyły bieg np. na rowerku czy w 

wózku dziecięcym nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród. 

Warunkiem jest ukończenie biegu samodzielnie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota 

Samorządowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 24 lok. 12, adres do korespondencji: 

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa z Warszawa 00-553, ul. Koszykowa 24 lok. 12 

(„Administrator”). Kontakt z administratorem w sprawie administrowania danymi osobowymi na 

potrzeby biegu ulicznego Mała Mila Marecka możliwy za pośrednictwem adresu 

mik.szczepanowski@gmail.com.  

 

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Mazowiecka Wspólnota Samorządowa w szczególności: 

 

1. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*] w celu: 

 

a) umożliwiania procesu rejestracji i udziału w zawodach sportowych oraz sporządzenia wyników 

zawodów, dane osobowe z profilu użytkownika na jego polecenie przekazywane są Organizatorowi 

wybranej imprezy sportowej (Administratorowi danych osobowych wybranej imprezy sportowej) celem 

zarejestrowania użytkownika do udziału w imprezie i przeprowadzenia procesu poboru opłaty,  

 

b) gromadzenia danych historycznych o udziale w imprezach sportowych i uzyskanych wynikach 

użytkowników, dane prezentowane są zarówno w indywidualnych profilach zawodników, w listach 

startowych, listach wyników jak również uwzględniane w prezentowanych statystykach.  

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

 

Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się użytkownika 

do momentu wycofania jego zgody.  

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:  

 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania 

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe 

lub niekompletne 

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych 

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych 

osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub 

pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i 

do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. 

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z 

inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Mazowiecką Wspólnotą 

Samorządową (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). 

Wszystkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w krajach członkowskich UE 


