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  REGULAMIN  

  

  

   

1. CEL ZAWODÓW  

- uczczenie 102 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 2022r. 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://online.datasport.pl/page/lista.php?co=zapisy  
   

- ukończyli 18 rok życia,  

http://online.datasport.pl/page/lista.php?co=zapisy
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- uiszczą wpisowe,   

- podpiszą dobrowolnie oświadczenie, że ponoszą całkowitą 

odpowiedzialność za swoje zdrowie podczas biegu.  

- okażą przy pobieraniu numeru startowego dowód tożsamości                                             

ze zdjęciem.   
 

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  

  

NAGRODA SPECJALNA – PO 1.000 ZŁ DLA ZAWODNIKÓW, KTÓRZY PRZEBIEGLI WSZYSTKIE 

BIEGI  „CUD NAD WISŁĄ” (ZOSTAŁO TYLKO DWÓCH) 
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    Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowe koszulki, 

workoplecaki, medale oraz pamiątkowe kubki. Zwycięzca w poszczególnej 

kategorii wiekowej otrzyma puchar lub statuetkę, oraz nagrodę pieniężną                                       

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

puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości 300 i 200 zł.   

   Nagrody pieniężne zostaną wpłacone na konto zwycięzców w ciągu 10 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,  

- każdy uczestnik 31 Biegu1920 ponosi koszty opłaty startowej.                                    

Opłata wpisowa wniesiona do dnia 20 czerwca 2022r. 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.    
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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.  
  

                                                                Organizatorzy 
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OŚWIADCZENIE OSOBOWE  DLA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH WYGRANYCH  PODCZAS   

XXXI  PÓŁMARATONU ULICZNEGO  „CUD  NAD  WISŁĄ” DNIA 14  SIERPNIA  2022 ROKU 

DANE OSOBOWE:  

 
Imię 

 

Nazwisko  

Preferowany sposób kontaktu (np. 
nr telefonu, e-mail) 

 

 
Numer rachunku bankowego  

                          

                           
                                     .................................................................. 

                                               data i czytelny podpis 

Organizator informuje, że podanie powyższych danych jest niezbędne do przekazania nagród pieniężnych w formie przelewu.                                                   

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH 

……………………............ 

        data, miejscowość 

Ja, niżej podpisany, ..................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika), oświadczam, że wyrażam zgodę 

na publikację moich danych, w tym wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach, które zostaną wykonane w trakcie XXXI  

PÓŁMARATONU ULICZNEGO  „CUD  NAD  WISŁĄ” DNIA 14  SIERPNIA  2022 ROKU w związku z ogłoszeniem wyników, przyznaniem Nagrody, w 

tym na udostępnienie informacji 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) – dalej: RODO: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, z siedzibą w Radzyminie. Dane kontaktowe - adres:  

al. Jana Pawła II 20, 05 – 250 Radzymin, e-mail: biuro@rokisradzymin.pl, nr tel: 22 786 52 99. Kontakt do Inspektora ochrony danych w sprawach 
przetwarzania Twoich danych: iod@valven.pl Będziemy przetwarzać Twoje dane w celach realizacji procesu przyznawania i rozliczania nagród 

dla uczestników, działalności promocyjno-informacyjnej Miasta i Gminy Radzymin oraz Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz w celu 

popularyzacji imprez sportowych w kraju i za granicą, zachęcenia do aktywnego wypoczynku rodzinnego. 
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych  będą wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2017 r. o sporcie 

(t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1133) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 217) w powiązaniu z art. 6 ust. 1 

lit. c RODO oraz Twoja dobrowolnie udzielona zgoda, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
3. Dane dotyczące przelewów będą przechowywane przez okres 5 lat. Dane do publikacji, w tym wizerunek, będą przetwarzane do momentu ustania 

celu przetwarzania lub wcześniejszego wycofania przez Ciebie zgody na jego wykorzystanie. 
4. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Będą one także przekazane do Centrum Usług 

Wspólnych w Radzyminie oraz banku w celu wykonania przelewu. Dodatkowo dane mogą być udostępnione podmiotom dostarczającym 

Administratorowi usługi w zakresie systemów informatycznych.  
5. Jako podmiotowi danych, przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych 

przetwarzanych na podstawie zgody – także do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz ich usunięcia. Wycofanie zgody pozostaje bez 

wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie przez Administratora. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu Twoich danych, 
masz także prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania nagród oraz publikacji wyników Maratonu. Niepodanie danych będzie 

skutkowało brakiem możliwości nagrodzenia uczestnika. 
  

mailto:biuro@rokisradzymin.pl
mailto:iod@valven.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego 

dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, z 

siedzibą w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 20, 05 – 250 Radzymin, e-mail: 

biuro@rokisradzymin.pl, nr tel: 22 786 52 99. 

2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję 

pełni Pani Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany 

powyżej. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. ust. 1 lit. e RODO-wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z organizacją XXXI  

PÓŁMARATONU ULICZNEGO  „CUD  NAD  WISŁĄ” -  przyjęcie zgłoszenia do udziału w biegu, 

przeprowadzenie i organizacja biegu w związku z rozdziałem 2, § 8, pkt 2 Statutu 

Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu,  ustawą z dnia 25 czerwca 2017 r. o sporcie, 

popularyzacja imprez sportowych w kraju i za granicą, zachęcenia do aktywnego wypoczynku 

rodzinnego, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji 

księgowej i podatkowej m.in. w celach realizacji procesu przyznawania i rozliczania nagród dla 

uczestników,  w związku z: 

- art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

-ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

--przepisami regulującymi zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań 

podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków, 

c)  art. 6 ust. 1 lit. c RODO-  obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń w związku z 

przepisami: 

-ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

-kodeksem postępowania cywilnego, 

-ustawą o finansach publicznych, 

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda na przetwarzanie danych w zakresie imienia i nazwiska- publikacja 

informacji o wynikach osiągniętych w związku z uczestnictwem w półmaratonie, wizerunku  

oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Zdjęcia oraz informacje o 

wynikach będą umieszczone na stronie internetowej Radzymińskiego Ośrodku Kultury i 

Sportu, w gazecie lokalnej Radzyminiak, na stronie internetowej firmy obsługującej bieg- Data 

Sport z siedzibą przy ulicy Okrężnej 22, 58-310 Szczawno Zdrój. 

 Zgodę na przetwarzanie Państwa danych można odwołać w dowolnym momencie składając 

pisemne oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

podany adres e-mail: biuro@rokisradzymin.pl. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem 

mailto:biuro@rokisradzymin.pl
mailto:biuro@rokisradzymin.pl
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przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej 

cofnięciem.  

4.  Odbiorcami Państwa danych będą podmioty z którymi współpracuje Administrator tj.:  

dostawca i hostingodawca strony internetowej firma IMZ Systems z siedzibą przy ulicy Wrzosowej 

13, 05-250 Radzymin, Home PL S.A przy ulicy Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,  firma Data Sport z 

siedzibą przy ulicy Okrężnej 22, 58-310 Szczawno Zdrój świadcząca usługi pomiaru  czasu i obsługi 

płatności elektronicznych zawodów sportowych, podmiot zapewniający asystę i wsparcie 

techniczne dla systemów informatycznych, 

Centrum Usług Wspólnych w Radzymine w związku z prowadzeniem rozliczeniem, wypłatą 

nagród, banki a także dostawcy usług pocztowych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania dla którego zostały zebrane tj.  przez czas trwania wydarzenia a po tym czasie przez 

okres i w zakresie  w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla 

udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.   Pani/ Pana dane przetwarzane w celu 

prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia 

roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pani/ Pana dane osobowe  w 

celu publikacji informacji o wynikach, publikacji wizerunku będą przetwarzane zgodnie z 

określonym powyżej okresem, jeżeli natomiast wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie 

danych będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/ Pana zgody.                                                                                                                                                                                                          

6. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania 

danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności 

postanowieniom art. 32 RODO. 

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 

RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są     nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym 

rozporządzeniu  o ochronie danych osobowych (art. 17 RODO), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w     ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 

6 ust. 1 lit.  a RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany  (art. 20 

RODO), 

f) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (art. 7 ust. 3 RODO). 

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy  

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO RODO ( art. 21 RODO) 

8.    Podanie przez Panią/ Pana  danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu uczestnictwa  

jest niezbędne aby mogła Pani/ Pan wziąć udział w półmaratonie ulicznym. Podanie przez Panią/ 

Pana danych w postaci imienia i nazwiska, wizerunku,  w związku z ich umieszczeniem stronie 

internetowej Radzymińskiego Ośrodku Kultury i Sportu, w gazecie lokalnej Radzyminiak, na stronie 

internetowej firmy obsługującej bieg- Data Sport z siedzibą przy ulicy Okrężnej 22, 58-310 
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Szczawno Zdrój jest dobrowolne. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w oświadczeniu, 

w sytuacji gdy zostanie Pani/ Pan nagrodzona jest niezbędne, żeby mogła Pani/ Pan taką nagrodę 

otrzymać. 

9. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób 

zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem XXXI  PÓŁMARATONU ULICZNEGO  „CUD  NAD  

WISŁĄ” i akceptuję jego warunki. 

        
                  ………………………………………… 
                              Data i podpis 
 

 

ZGODA NA NIEODPŁATNE  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH W POSTACI 

WIZERUNKU, IMIENIA I NAZWISKA W ZWIĄZKU Z  UDZIAŁEM W XXXI  PÓŁMARATONIE ULICZNYM  

„CUD  NAD  WISŁĄ” 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………….(imię i nazwisko) oświadczam, że zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem w  XXXI  

PÓŁMARATONIE ULICZNYM  „CUD  NAD  WISŁĄ” organizowanym przez Radzymiński Ośrodek Kultury i 

Sportu, z siedzibą w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 20, 05 – 250 Radzymin. 

Niniejsza zgoda:  

• jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej Radzymińskiego Ośrodku Kultury i 

Sportu, w gazecie lokalnej Radzyminiak, na stronie internetowej firmy obsługującej bieg- Data 

Sport z siedzibą przy ulicy Okrężnej 22, 58-310 Szczawno Zdrój 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz 

nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Niniejsza zgoda może zostać w każdej 
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chwili odwołana poprzez złożenie pisemnego oświadczenia u Administratora lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na  podany adres e-mail: biuro@rokisradzymin.pl. 

Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody  jest dobrowolne. 

 
 

………………………………………………… 
         (data i podpis) 

 

Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie mojego imienia, 

nazwiska w związku z  publikacją  informacji o wynikach osiągniętych w półmaratonie  stronie 

internetowej Radzymińskiego Ośrodku Kultury i Sportu, w gazecie lokalnej Radzyminiak, na stronie 

internetowej firmy obsługującej bieg- Data Sport z siedzibą przy ulicy Okrężnej 22, 58-310 Szczawno Zdrój. 

 

  

………………………………………………………………. 
                 (data i podpis) 

 
 

     
  

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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