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REGULAMIN 

 
 
 
 
 
 

 

1. CEL ZAWODÓW 
- uczczenie 101 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920r. 

- popularyzacja biegów masowych w kraju i za granicą 

- zachęcenie do aktywnego wypoczynku rodzinnego 
 

2. ORGANIZATORZY 
 

- Starosta Powiatu Wołomińskiego 

- Burmistrz Radzymina 

- Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu 
 

3. TERMIN I MIEJSCE 

               -  Zawody odbędą się 14 sierpnia 2021r. na trasie: Radzymin, Ciemne, 

         Czarna, Helenów, Rżyska, Stary Kraszew, Nowy Kraszew (agrafka), 

         Stary Kraszew, Wiktorów, Radzymin – ul. Janusza Korczaka,  

         ul. Konstytucji 3 maja, pl. T. Kościuszki. Trasa posiada atest PZLA 
 

START i META w Radzyminie na pl. Tadeusza Kościuszki 
start o godz. 9.00 

 

Biuro biegu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie                                               

czynne od godz. 6.45 

Odbiór pakietu  startowego odbywa się na podstawie                                       

dokumentu ze zdjęciem 

 
 

4. UCZESTNICTWO 
 

      W biegu mogą startować wszyscy chętni, którzy: 
 

- dokonają terminowego elektronicznego zgłoszenia na stronie: 
 

  

http://www.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6081  
  

 

- ukończyli 18 rok życia, 

- uiszczą wpisowe  

- podpiszą dobrowolnie oświadczenie, że ponoszą całkowitą 

odpowiedzialność za swoje zdrowie podczas biegu. 

-    okażą przy pobieraniu numeru startowego dowód tożsamości   

     ze zdjęciem.  



 2

5. KATEGORIE WIEKOWE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN 
 

• kategoria ogólna  

• kategoria – do 29 lat 

• kategoria – 30-39 lat 

• kategoria – 40-49 lat 

• kategoria – 50-59 lat                

• kategoria – 60-64 lat                 

• kategoria – 65-69 lat                

• kategoria – 70-74 lat 

• kategoria – 75 – 79 lat 

• kategoria – 80 lat i starsi 
                                                                                                                     

 Kategoria:  ŻOŁNIERZ POLSKI          

kategorie dla osób niepełnosprawnych:                                                                     
wózki inwalidzkie „handbike”, wózki inwalidzkie aktywne (nie dopuszcza się 

startu wózków aktywnych z przystawką typu FreeWheel, E-way itp. )                                 
niewidomi z przewodnikiem, po amputacji kończyn górnych, biegnący o kulach 

 
 

6. NAGRODY: 
 

I MIEJSCE W KLASYFIKACJI OGÓLNEJ – 1.500 zł,  II M-CE 1.000 zł, III M-CE 800 zł 
IV M-CE 600 zł, V M-CE 400 zł i VI M-CE – 300 zł 

 

KOBIETY: I M-CE  1500 zł,   II  M-CE  1000 zł,   III  M-CE  800 zł 
IV M-CE 600 zł, V M-CE 400 zł i VI M-CE – 300 zł 

 
 

    Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe koszulki, 

workoplecaki, medale oraz pamiątkowe kubki. Zwycięzca w poszczególnej 

kategorii wiekowej otrzyma puchar lub statuetkę, medal oraz nagrodę 

pieniężną w wysokości 400 zł. Za II i III miejsce zawodnicy w swoich kat. 

otrzymają medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 300 i 200 zł.  

   Nagrody pieniężne zostaną wpłacone na konto zwycięzców w ciągu 7 dni po 

wypełnieniu i podpisaniu na miejscu imprezy oświadczenia osobowego                                   

z podaniem nr konta bankowego (załącznik do regulaminu).                                                      
Planowane wręczenie nagród o godz. 12.20 

 
 
 

7. SPRAWY FINANSOWE 
 

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy, 

- koszty osobowe pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy, 
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- każdy uczestnik 30 Biegu1920 ponosi koszty opłaty startowej.                                    

Opłata wpisowa wniesiona do dnia 20 czerwca 2021r. wynosi 50 zł ;                           

do dnia 15 lipca 70 zł a do dnia 31 lipca 90 zł  (zwolnieni z opłat są inwalidzi, 

oraz emeryci: kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia).                                        

Wpłaty wpisowego nie podlegają zwrotowi 

-   Opłatę można wpłacić przy zapisach kartą, przelewem lub Twisto  
 

 Po 31 lipca zgłoszenia nie będą przyjmowane     

Twoje zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej                                                                     
po dokonaniu opłaty za start! 

8. NOCLEGI 
 

Rezerwacja noclegu jest możliwa 4 km od Radzymina w Zajeździe 

„Kalwados” w miejscowości Słupno: www.zajazdkalwados.waw.pl                                   

lub w Wołominie 9 km od Radzymina w hotelu Livia: www.hotellivia.com.pl 
 
 

9. PUNKTY ODŻYWIANIA 
 

Na trasie będą 4 punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę 

niegazowaną rozmieszczone na około 5 km, 9 km, 13 km i 17 km. 

Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników. 

 
 

  

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Bieg zostanie rozegrany według obowiązujących przepisów PZLA, 

bez względu na warunki atmosferyczne. Limit czasowy 3 godziny. 

Po przekroczeniu limitu osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do 

przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety pojazdem                              

z napisem KONIEC BIEGU. 

Organizatorzy po biegu zapewniają uczestnikom napoje oraz ciepły posiłek. 

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia 

zawodów. 

Półmaraton jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. 

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego 

nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie 

biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich 

kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem. 
                                                                         
 

                                                                      Dyrektor Biegu 

                                                                      Mirosław Jusiński              
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                                                                                                       Załącznik do regulaminu 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBOWE 
 

DLA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH  WYGRANYCH PODCZAS   
XXX  PÓŁMARATONU ULICZNEGO „CUD NAD WISŁĄ” 

W DNIU 14 SIERPNIA 2021 ROKU 

 
 
 

DANE OSOBOWE: 

 

 

Nazwisko 

 

 

Imię 

 

 

Data urodzenia 

 

 

PESEL 

 

 

 

 

 

 

Adres 

zamieszkania 
 

 

Ulica i numer domu 

 

 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy/Poczta 

 

 

Województwo 

 

 

Powiat 

 

 

Gmina 

 

 

Numer telefonu kontaktowego 

 

 

Adres e-mail 

 

 

Numer rachunku bankowego 

 

 

Urząd Skarbowy właściwy 

wg miejsca zamieszkania 

 

 
 

 

               .................................................................. 
data i czytelny podpis 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

 

 

……………………............ 
data, miejscowość 
 
 
Pani/Pan, ....................................................................................................., oświadcza, że wyraża zgodę na 
wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, które zostaną wykonane w trakcie                                              
XXX  PÓŁMARATONU ULICZNEGO  „CUD  NAD  WISŁ Ą” DNIA 14  SIERPNIA  2021 ROKU 
w związku z przyznaniem Nagrody, w tym na jego udostępnienie na stronie internetowej 
http://www.rokis.rpinfo.pl/ 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielona jest nieodpłatnie i nie jest ograniczona czasowo. 
                                                                                                            
   
                                                                                                               ..................................................... 
                   czytelny podpis 

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator Danych Osobowych 
(ADO) 
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, z 
siedzibą w Radzyminie. 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
listownie na adres: al. Jana Pawła II 20, 05 – 250 Radzymin 
przez e-mail: biuro@rokisradzymin.pl 
telefonicznie: 22 786 52 99. 

Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest  nim Sebastian Kępka. Inspektor to 
Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z 
przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: 
• telefonicznie: 22 253 36 03. 

Cele przetwarzania Twoich danych 
osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody. 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2017 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 i 1495) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, 1394, 1495, 1622, 1649, 
1655, 1726, 1798, 1818, 1834 i 1835). 

Okres przechowywania Twoich danych 
osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu przez minimum 
10 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć  decyzję  o ich 
zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane 
przez Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po 
zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w 
Warszawie, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

Odbiorcy Twoich danych osobowych 
 

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 
Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 
informatycznych. 

Twoje prawa związane z 
przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane 
kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci 
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


