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REGULAMIN 
9. NOCNEGO WROCLAW POlMARA TONU 

Wroclaw, 17 czerwca 2023 roku 

I. CEL 

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako formy aktywnosci ruchowej. 
2. Promocja Miasta Wroclawia. 1 

II. PRGANIZA TOR 

IJ 
WROCtAW 

P0tMARATON 

Organizatorem p6Imaratonu jest Gmina Wroclaw - Mlodziezowe Centrum Sportu Wroclaw, PL 51-612 Wroclaw, 
al. I. J. Paderewskiego 35, tel. +48 717334079, e-mail: biuro@wroclawmaraton.pl. 

111.TERMIN I MIEJSCE 

1. 'Bieg odb~dzie si~ w dniu 17 czerwca 2023 r. po ulicach Wroclawia na jednej p~tli. 
2. Start: Stadion Olimpijski o godz. 22:00. Zawodnicy na start muszq si~ zglosic ·od godz. 21 :1·5 do 21 :45. 

Meta: teren Stadionu Olimpijskiego. 
3. Trasa przebiega ulicami WrocJawia. Dtugosc ·trasy: 21,0975 km. Trasa b~dzie posiadac atesty AIMS, 

PZLA. 
4. Zawodnicy na starcie ustawiajq si~ wig kolejnosci: na linii startu elita p6Imaratonu - zawodnicy posiadajqcy 

numery od 1 do 200. Okolo 10 m za elitq ustawiajq si~ pozostali zawodnicy. Pozostali zawodnicy muszq 
ustawiac si~ w odpowiednich do wlasnego poziomu sportowego strefach czasowych, kt6re b~dq wyznaczone 
na Stadionie Olimpijskim 
Do elity p6/mar~tonu zostanq zaproszeni: 
1) zawodniczki i zawodnicy wskazani przez Dyrektora, 
2) Ziola Dw6jka Maratonu - zawodnicy, kt6rzy ukoriczyli wszystkie Maratony Sl~zan i Maratony Wroclaw, 

5. Start zawodnik6w b~dzie odbywal si~ falowo. Najpierw wystartuje elita, nast~pnie zawodnicy wedlug 
deklarowanych czas6w ukoriczenia polmaratonu. Starty grup odbywac si~ b~dq w odst~pach czasowych. 

6. Trasa b~dzie zamkni~ta dla podluznego ruchu kolowego zgodnie z decyzjq o wykorzystaniu trasy p6/maratonu 
w spos6b szczeg61ny. Zawodnik6w obowiqzuje limit czasu wynoszqcy 3 godziny netto. Zawodnicy, kt6rzy _ 
na p6Imetku p6/maratonu osiqgnq czas powyzej 1,5 godz. zobowiqzani b~dcl do przerwania biegu i zejscia 
z trasy biegu. Wszyscy zawodnicy, kt6rzy nie dobiegnq do mety do godz. 01.30. zobowiqzani b~dq 
do przerwania biegu i zejscia z tr~sy lub dojechania do mety pojazdem z napisem KONIEC BIEGU. 

7. Trasa p6Imaratonu przebiega nawierzchniq asfaltowc3u z wyjqtkami w postaci nawierzchni z kostki brukowej. 
Precyzyjne okreslenie procentowej dlugosci odcink6w z kostki brukowej zostanie ogloszone w osobnym 

komunikacie biegu. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do·zmiany przebiegu ogloszonej trasy biegu. 
9. Na tr~sie zostanq oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 21 (co 1 km). 
10. Punkty pomiaru czasu b~dq si~ znajdowaly na: starcie; 5; 10; 15; 20, kilometrze i na mecie. 
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11. Punkty nawadniania z wodq umiejscowione b~dq na okolo 5, 10, 15, 18 kilometrze. Punkty na 10 km i 18 km 
b~dq dodatkowo zaopatrzone w napoje izotoniczne oraz produkty odzywcze. 
Przy punktach nawadniania b~dq znajdowaly si~ dodatkowo: 
• stanowiska medyczne, 
• toalety. 

Na trasie b~dq przygotowane minimum dwie lub maksymalnie cztery kurtyny wodne. 
Na trasie b~dq przygotow;maminimum dwa lub maksymalnie trzy punkty z wodq do odswiezania. 

IV. UCZESTNICTWO 

1. W 9. Nocnym Wroclaw P61maratonie prawo startu majq osoby, kt6re do 17.06.2023 r. ukonczq 18 lat. 

2. Wszyscy zawodnicy startujqcy w 9. Nocnym Wroclaw P61maratonie muszq zostac zweryfikowani 
w Sekretariacie P61maratonu_ znajdujqcym si~ na Stadionie Olimpijskim we Wroclawiu przy 
al. I. J. Paderewskiego 35. Weryfikacja zawodnik6w b~dzie si~ odbywac 

1) w czwartek 15.06.2023 r. w godz. 15.00- 20.00, 
2) w piqtek 16.06.2023 r. w godz. 10:00- 20.00, 
3) w sobot~ 17.06.2023 r. w godz. 10:00- 22.00. 

3. Sekretariat b~dzie prowadzil weryfikacj~ zawodnik6w, wydawal numery startowe oraz pakiety startowe, 
o kt6rych mowa w rozdziale IX, pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

4. Obowiqzkiem zawodnik6w jest 
1) przedlozenie w biurze _zawod6w potwierdzenia zgloszenia w postaci kodu QR (wydrukowan~go 

lub na telefonie), kt6ry nalezy pobrac ze swojego profilu w portalu zapis6w, wiadomosci e-mail otrzymanej 
od organizatora lub wiadomosci SMS otrzymanej od organizatora przed biegiem, 

2) w przypadku braku kodu QR, posiadanie dowodu osobistego lub paszportu do weryfikacji tozsamosci, 
daty urodzenia i obywatelstwa, 

3) w przypadku braku mozliwosci osobistego odbioru pakietu startowego zapewnienie stawiennictwa 
. upowaznionej przez zawodnika osoby do odbioru pakietu startowego. O~oba ta zg/asza si~ do biura 
zawod6w z QR kodem uqost~pnionym p'rzez zawodnika. 

5. W 9. Nocnym Wroclaw P61maratonie po'miar czasu i ustalenie kolejnosci b~d.zie dokonywane za pomocq 
systemu elektronicznego na podstawie przyklejonych do numer6w startowych chip6w. Kazdy uczestnik 
podczas weryfikacji otrzyma numer 5-tartowy z chipem. Pierwszych 50 os6b b~dzie sklasyfikowanych wedlug 
miejsca zaj~tego na mecie (czas brutto). 51 osoba i kolejne b~dq klasyfikowane wedlug faktycznie 
uzyskanego czasu przebiegni~cia p61maratonu (czas netto). Waru_nkiem wystartowania w prnmaratonie 
i sklasyfikowania w komunikacie koncowym jest posiadanie numeru podczas ca/ego biegu, poraszanie si~ 
wylqcznie po trasie p61maratonu i przejscie przez wszystkie punkty kontroli czasu. Podczas biegu wszyscy 
zawodnicy muszq posiadac ·numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karq 
dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zaslanianie numeru startowego (w cz~sci lub calosci) i skracanie trasy. 

6. Depozyt b~dzie przyjmowal rzeczy osobiste zawodnik6w w dniu 17 czerwca 2023 r. od godz. 17.00 do 22.00. 
Rzeczy b~dq oznakowane numerami porzqdkowymi w depozycie. Odbi6r rzeczy b~dzie mozliwy 
do 18 czerwca 2023 r. do godz. 02.30. Wydawanie work6w z depozytu b~dzie si~ odbywalo za okazaniem 
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numeru porzq_dkowego. Zagubienie numeru przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialnosci 
za pobranie worka przez innq_ osob~. 

7. W dniu 17.06.2023 r. toalety b~dq_ si~ znajdowaly na terenie Stadionu Olimpijskiego w okolicy startu i mety. 

V. ZGlOSZENIA 

1. Zgloszenia do udzialu w 9. Nocnym Wroclaw P61maratonie przyjmowane b~dq_ wylqcznie w formie 
elektronicznej poprzez wypelnienie formularza zgloszeniowego umieszczonego na stronie intemetowej 
p61maratonu www.pol.wroclawmaraton.pl 

2. Za zgloszenie uwaza si~ wykonanie przez zawodnika dw6ch czynnosci w kolejnosci: 
1) wypelnienie formularza zgloszeniowego na stronie intemetowej www.pol.wroclawmaraton.pl, 
2) dokonania oplaty za pakiet startowy za posrednictwem platnosci elektronicznych w panelu zgloszeri 

intemetowych. 
3. Zgloszenie udzialu w 9. Nocnym Wroclaw P6lmara~onie stanowi jednoczesnie potwierdzenie zapoznania 

si~ zawodnik6w z niniejszym regulaminem, zobowiqzanie si~ do jego przestrzegania oraz wyrazenie zgody 
na wykorzystanie wizerunku uczestnik6w, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, 
radiowych, intemetowych i w formie drukowanej oraz na przesylanie przez organizator6w na adres mailowy 
zawodnik6w informacji i ankiet dotyczqcych organizowanych obecnie i w przysz/osci zawod6w przez 
organizator6w 9. Nocnego Wroclaw P6/maratonu. 

4. Dane zawodnika pojawiq_ si~ na liscie startowej po zaksi~gowaniu wplaty. 
5. Wysokosc oplat 

1) Rodzaje pakiet6w startowych; 
a. pakiet nr 1 zawiera numer startowx z chipem, agrafki, regulamin z mapq trasy (online), torb~ 

okolicznosciowq biegu z gadzetami od partner6w, worek do depozytu, ubezpieczenie NNW. 
Na trasie wod~, napoje izotoniczne, produkty odzywcze. Wod~, napoje, cieply posilek 
regeneracyjny na mecie. 

b. pakiet nr 2 zawiera elementy pakietu nr 1 oraz koszulk~ biegu, 
c. Pakiet nr 3 zawiera elementy pakietu nr 1 oraz koszulk~ biegu, r~cznik biegu . 

- . 

2) ze wzgl~du na ograniczonq liczb~ uczestnik6w (limit 8000 os6b) i koniecznosc przygotowania 
specjalnych numer6w i pakiet6w startowych (pakiet 1, pakiet 2 pakiet 3) przyjmuje si~ nast~pujqce oplaty 

. startowe w odpowiednich limitach ilosciowych, z zastrzezeniem zawodnik6w majqcych rocznikowo 60 lat 
iwi~cej: 

a) do 2000 uczestnik6w 
1 - 100 zl 
2 -150 zl 
3- 200 zl 

b) do 6000 uczestnik6w 
1-1502/ 
2- 200 zl 
3- 250 zl 
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c) do 8000 uczestnik6w 
1- 180zl 
2- 230 zl 
3- 280 zl 
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3) zawodnicy, kt6rzy majq 60 lat i wi~cej (rocznik 1963 i starsi), kt6rzy wypelniq_ formularz zgloszeniowy 
do wyczerpania limitu miejsc, ponoszq_ oplat~ za pakiet startowy w wysokosci 1 zl za pakiet nr 1. 

4) zakup pakietu nr 2 lub pakietu nr 3 jest moiliwy do 28.02.2023 r. Podany termin moie 
bye wydluiony, co zostanie ogtoszone w osobnym komunikacie na stronie biegu. 

6. Zawodnik ma prawo zrezygnowac z udzialu w 9. Nocnym Wroclaw Potmaratonie w terminie do 15.03.2023 r. 
W celu dokonania rezygnacji zawodnik musi wyslac wiadornosc e-mailowq_ na biuro@wroclawmaraton.pl. 
Oplata startowa zostanie zwr6cona w terminie 14 dni od przeslania wiadomosci. 

7. Prawo startu w 9. Nocnym Wroclaw P6Imaratonie pod warunkiem zgloszenia si~ i wp1aty 1 zt, tylko 
dla pakietu w wariancie nr 1 przed wyczerpaniem limitu miejsc majq_: 
1) Zlota Dw6jka Wroclaw Maratonu (zawodnicy, kt6rzy ukoriczyli wszystkie Maratony Sl~zan i Maratony 

Wroclaw), 
2) Zwyci~zcy Maraton6w Sl~zan, Maraton6w Wroclaw oraz Nocnych Wroclaw P6Imaraton6w, 
3) Zwyci~zcy kategorii wiekowych 8. Nocnego Wroclaw P6Imaratonu, 
4) Zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora P6Imaratonu. 

8. Organizator zastrzega sobie mozliwosc wysylania na wskazany przez zawodnika w formularzu . 
zgloszeniowym adres e-mail informacji dotyczq_cych 9. Nocnego Wroclaw Potmaratonu. 

9. Uczestnicy biegu mog_~ dokonywac cesji optat startowych tylko i wyt~cznie z poziomu zgtoszen 
online. Cesje optat startowych dla Pakietu nr 1 s~ mozliwe do 31 maja 2023 r. Cesje Pakiet6w nr 2 i 3 
sit mozliwe do 28 lutego 2023 r. lub zgodnie z podanym przez organizatora terminem. 

VI. KLASYFIKACJE 

W 9. Nocnym Wroclaw P6Imaratonie b~dq_ prowadzone klasyfikacje indywidualne: 
1) kobiet, m~zczyzn 
2) obywatelek Rzeczypospolitej Polskiej, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w kategoriach wiekowych 

kobiet i m~zczyzn: 
-K i M - 20: 18 - 29 lat, - K i M -40: 40 - 49 lat, -K i M - 60: 60 - 69 lat, - K i M - 80: 80 i starsi 
-K i M - 30: 30 - 39 lat, - K i M - 50: 50 - 59 lat, -K i M - 70: 70 - 79 lat, 
3) druzynowa: trzech najlepszych zawodnik6w z danej druzyny bez wzgl~du na plec, pod warunkiem 

wpisania identycznej nazwy druzyny (o zwyci~stwie decyduje najnizsza suma czas6w jej czlonk6w) . 

VII.NAG RODY 
· 1. Zwyci~zcy 9. Nocnego Wroclaw Potmaratonu otrzymajq: 

1) puchary w: 
a) klasyfikacji m~zczyzn: I, II, Ill miejsce, 
b) klasyfikacji kobiet: I, 11, Ill miejsce, 
c) obywatelek Rzeczypospolitej Polskiej: I, 11, Il l miejsce, 
d) obywateli Rzeczypospolitej Polskiej: I, II , Ill miejsce, 
e) klasyfikacji druzynowej: I, 11 , Ill miejsce po 3 puchary. 

l'/J miasto spotkan ·I 
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2) nagrody pieni~zne: 
w klasyfikacji kobiet i m~zczyzn: 
a)5000 zl 
b)3000 zl 
c)2000 zl 
d)1500 zl 

3) w klasyfikacji obywatelek i obywateli RP: 
a)2000 zl 
b) 1500 zl 
c) 1000 zl 
d)500 zl 
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2. Zwyci~zcy w kategoriach wiekowych kobiet i m~zczyzn nabywajq prawo do ulgowego startu 
w 10. Nocnym Wroclaw P61maratonie (pod warunkiem zgloszenia si~ do 28.02.2024 

3. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, kt6rzy ukoriczq p61maraton w czasie do 3 godzin netto otrzymajq 
okolicznosciowe medale. Medale b~dq wr~czane po przebiegni~ciu linii mety. 

4. Zdobywcom nagr6d pieni~znych i premii zostanie potrqcony podatek dochodowy od os6b fizycznych zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami. 

5. Puchary zostanq wr~czone zwyci~zcom 9. Nocnego Wroclaw P61maratonu zgodnie z programem minutowym 
imprezy. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji b~dq do odebrania do 30 dni od dnia zakoriczenia biegu .. 
Po tym terminie pozostajq w dyspozycji organizatora. 

6. Nagrody pieni~zne zdobyte priez zawodniczki i zawodnik6w b~dq przekazywane wylqcznie przelewem 
na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie b~dq wyplacane got6wkaj w terminie 
do 31.07.2023 r. 

7. Zawodniczki i zawodnicy, kt6rzy zajmq miejsca od I do X po ukoriczeniu biegu mogq zostac poddani badaniom 
antydopingowym. Badania zostanq wykonane przez Komisj~ do Zwalczania Dopingu w Sporcie. 
Kazda zawodniczka i zawodnik wytypowany przez Komisj~ do Zwalczania Dopingu w Sporcie ma obowiqzek, 
pod karq dyskwalifikacji udac si~ na badania antydopingowe. W przypadku wykrycia w pr6~ce A substancji 
niedozwolonych zawodnik ma prawo wystqpic z wnioskiem o przebadanie pr6bki B na sw6j koszt. 
W razie wyniku negatywnego pr6bki B nie potwierdzajqcego zazycie · substancji niedozwolonych wynik 
zawodnika pozostaje utrzymany na liscie, zas w sytuacji potwierdzenia wyniku pr6bki A, 
Dyrektor 9. Nocnego Wroclaw P61maratonu dyskwalifikuje zawodnika. Decyzja o dyskwalifikacji jest 
ostateczna i nie majq do. niej zastosowania przepisy PZLA dotyczqce mozliwosci odwolania. 

8. Lista substancji i -metod zabronionych jest okreslona w Zalqczniku nr 1 do Mi~dzynarodowej Konwencji 
do Zwalczania Dopingu w Sporcie z dnia 19.10.2005 r. wraz z aktualizacjami. 

VIII. ZYWIENIE 

1. Po ukoriczeniu biegu za metq zawodnicy otrzymajq: wod~. napoje i posilek regeneracyjny- Strefa Gastro. 
2. Oznakowana lokalizacja Strefy Gastro b~dzie znajdowala si~ w odleglosci kilkudziesi~ciu metr6w od mety, 

gdzie po zakoriczeniu biegu zawodnicy zostanq skierowani przez wolontariuszy. 

. IX. FINANSOWANIE 
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1. Koszty organizacji 9. Nocnego Wroclaw P61maratonu pokrywajq: 
a) Gmina Wroclaw, 

b) Partnerzy i instytucje wspomagajqce 9. Nocny Wroclaw P61maraton. 
2. Koszty oplaty startowej, dojazd6w oraz innych swiadczen pokrywajq uczestnicy imprezy. 
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3. Zweryfikowani zawodnicy majq prawo do bezplatnego korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej 
i podmiejskiej (tramwaje, autobusy) w dniach 17 i 18 czerwca 2023 r. za okazaniem numeru startowego. 

4. W ramach oplaty za pakiet podstawowy uczestnik otrzymuje: 
a) numer startowy + agrafki, 
b) regulamin z mapkq trasy (online), 
c) torb~ okolicznosciowq biegu z gadzetami od partner6w, 
d) wod~, napoje na trasie, 
e) wod~, napoje i cieply posilek regeneracyjny na mecie, 
n worek do depozytu (odbierany w depozycie przy oddawaniu rzeczy), 
g) ubezpieczenie NNW. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 u~t. 1 i 2 Rozporzctdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w ZIJl'.ictzk·u z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanego dalej RODO): 

2. Dia zawodnika 9. Nocnego Wroclaw P61maratonu: 
1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) zawartych w formularzu osobowym jest M!odziezowe 

Centrum Sportu Wroclaw z siedzibct przy al. lgnacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wroclaw. 
2) ADO wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna korespondowac pisemnie z zaznaczenie 

adresata jako lnspektora Ochrony Danych na wskazany-w pkt 1 powyzej ad res bctdz na ad res e-mail 
iod@mcs.wroc.pl lub sekretariat@mcs.wroc.pl. 

3) Podane przez Pana/nict dane osobowe b~dct przetwarzane na podstawie umowy zwiqzanej 
z uczestnictwem w 9.Nocnym Wroclaw 'P61maratonie - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
(Pana/i dane b~dct wi~c przetwarzane aby zawrzec umow~ i wype!nic jej warunki, wykonywac rozliczenia 
finansowe w okresie niezb~dnym do wypelnienia ww. obowiq_zk6w). W przypadku oswiadczenia, . ' 

ze znajduje si~ Pana/i w dobrym stanie zdrowia dahe 'Osobowe b~d~ przetwarzane na podstawie 
Pana/i zgody- podstawa prawna art. 9 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku wyrazenia zgody na przesylanie 
na Pana/i adres mailowy, informacji i ankiet dotyczq_cych organizowanych przez organizator6w 
9. Nocnego Wroclaw P61marato_nu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4) ADO moze przekazywac Pani/Pana dane w szczeg61nosci nast~pujq_cym odbiorcom: 
a) podmiotom przetwarzajq_cym, kt6rym ADO zleci czynnosci przetwarzania danych, 
b) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom platnosci elektronicznych, bankom, 
podmiotom swiadczqcym uslugi internetowe. 

5) Pana/i dane osobowe b~dct przetwarzane przez 5 lat , tj. czasie niezb~dnym do realizacji przez ADO 
obowiq_zk6w i uprawnien wynikajqcych z przepis6w prawa zwictzanych z wykonan1em obowiq_zk6w 
organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy oraz w przypadku wyrazonej zgody 
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na przetwarzanie danych dotyczqcych stanu zdrowia przez okres nie dluzszy niz 5 lat lub do wycofania 
przez Panafl zgody na ich przetwarzanie. 

6) Ma Pan/i prawo dost~pu do swoich danych, iqdania sprostowania i uzupelnienia niekompletnych danych, 
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych w zakresie wynikajqcym z obowiqzujqcych 
przepis6w prawa, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz usuni~cia danych osobowych. 

7) W celach realizacji uprawnien okreslonych w pkt 6 powyzej wnioski nalezy sklada6 do ADO 
za posrednictwem powolanego lnspektora Ochrony Danych na adres e-mail. iod@mcs.wroc.pl 

8) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczqcq 
przetwarzanie Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urt~du Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Pana/ict danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. lch podanie jest dobrowolne, 
lecz ich niepodanie b~dzie skutkowalo brakiem mozliwosci uczestnictwa w 9. Nocnym Wroclaw 
P61maratonie 

10) Dodatkowe informacje zwiqzane z uprawnieniami oraz obowiqzkami Pana/i oraz ADO moie 
Pan/i uzyskac na stronie BIP Organizatora www .-mcs.wroc.pl w zakladce RODO. 

3. Dia osoby upowaznionej do odbioru za zawodnika 9. Nocnego Wroclaw P61maratonu pakietu startowego: 
1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) zawartych w formularzu osobowym jest Mlodziezowe 

Centrum Sportu Wrcic/aw z siedzibct przy al. lgnacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wroclaw. 
· 2) ADO wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna korespondowac pisemnie z zaznaczenie 

adresata jako lnspektora Ochrony Danych na wsk~zany w pkt 1 powyzej adres bctdz na adres e-mail_ 
iod@mcs.wroc.pl lub sekretariat@mcs.wroc.pl. 

3) Podane przez Pana/niq dane osobowe b~q przetwarzane na podstawie przepis6w prawa tj. ustawy 
z dnia 23 kwietn1a 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145) w zwiqzku z umocowaniem przez Pana/nict 
osoby do dzialania w Pana/i imiefliu osoby tj. do odebrania pakietu startowego dla zawodnika biorqcego 
udzial w 9. Nocnym Wroclaw P6/maratonie - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4) ADO moze przekazywac Pani/Pana dane w szczeg61nosci podmiotom przetwarzajqcym, kt6rym ADO 
zleci czynnosci przetwarzania danych. 

5) Pana/i dane osobowe b~dq przetwarzane przez 3 miesiqce, tj. w czasie niezb~dnym do realizacji przez 
· ADO obowictzk6w i uprawnien wynikajqcych z przepis6w prawa zwiqzanych z wykonaniem obowiqzk6w 

organizacyjnych Organizatora przedmiotowe. 
6) Ma Pan/i prawo dost~pu do swoich danych, iqdania sprostowania i uzupelnienia niekompletnych 

danych, ograniczenia przetwarzania danych. 
7) W celach realizacji uprawnien okreslonych w pkt 6 powyzej wnioski nalezy skladac do ADO 

za posrednictwem powolanego lnspektora Ochrony Danych na adres e-mail. iod@mcs.wroc.pl 
8) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczqcq 

przetwarzanie Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych. 
9) Podanie przez Pana/iq danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie b~dzie skutkowalo 

brakiem mozliwosci odebrania pakietu startowego dla zawodnika biorqcego udzial 
w 9. Nocnym Wroclaw P61maratonie. 

10) Dodatkowe informacje zwiqzane z uprawnieniami oraz obowiqzkami Pana/i oraz ADO moie 
Pan/i uzyskac na stronie BIP Organizatora www.mcs.wroc.pl w zakladce RODO'. 

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE 
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1. Organizator zapewnia opiek~ medycznq na starcie, trasie i mecie p61maratonu. Po trasie b~q jezdzi/y 
udziela/y pomocy zespoly lek~rskie zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwy urzqd 
.Planem Zabezpieczenia Medycznego". 

2. Organizator zapewnia kazdemu z uczestnik6w ubezpieczenie NNW na czas trwania biegu . . 
3. Pisemne protesty przyjmowane b~dq przy scenie 9. Nocnego Wroclaw P6/maratonu 18.06.2023 r. 

do godziny 01 :45. Protesty b~dq rozpatrywane w czasie do 1 godziny od zgloszenia. 
4. Oczestnik6w biegu obowiqzuje estetyczny ubi6r i obuwie sportowe zgodne z przepisami PZLA. 
5. Decyzje lekarzy dotyczqce kontynuowania biegu podczas imprezy Sq ostateczne i nieodwo/alne. 
6. Zawodnik potwierdza, iz startuje wylqcznie na wlasnq odpowiedzialnosc i ponosi zwiqzane z tym ryzyko, 

przyjmujqc do wiadomosci , ze udzial w p6/maratonie wiqze si~ z wysilkiem fizycznym i pociqga za sobq 
naturalne ryzyko i zagrozenie wypadkami, mozliwosc odniesienia obrazeri ciala i uraz6w fizycznych 
(w tym smierci), a takze szk6d i strat o charakterze majqtkowym. 

7. Zawodnicy, kt6rzy przerwq bieg b~dq mogli skorzystac z pojazdu z napisem ,,Koniec Biegu", 
kt6ry zawiezie ich na Stadion Olimpijski. 

. 8. Po trasie p6/maratonu mogq jezdtic tylko pojazdy ze specjalnc1, wydanq przez organiz~tora przepustkc1, 
umiejscowionq w widocznym miejscu. 

9. Zawodnicy zostanq ubezpieczeni od nast~pstw nieszcz~sliwych wypadk6w. Szczeg6/y polisy 
(ubezpieczyciel, numer polisy, gwarantowana suma ubezpieczenia, og61ne warunki ubezpieczeri) 
opublikowane zostanq na stronie internetowej w dziale Regulamin do 15 maja 2023r. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizacji biegu ze wzgl~du na wystqpienie sily 
wyzszej og/oszonej przez wlasciwe organy bqdz instytucje. Zmiana terminu organizacji biegu moze 
r6wniez nastqpic w sytuacji wystqpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia na .etapie jego 
ogloszenia, a u~iemozliwiajqcych jego przeprowadzenie. 

11 . Organizator tastrzega sobie prawo do wszelkich zmian organizacyjnych zwiqzanych z przeprowadzeniem 
biegu. 

· 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwolania biegu. W przypadku odwolania imprezy z winy 
organizatora uczestnikom przysluguje 100% zwrotu oplaty startowej. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i dodawania zapis6w regulaminu. W przypadku wystqpienia 
takiej sytuacji informacja ta b~dzie publikowana na stronie biegu. 

Dyrektor 
9. Nocnego Wroclaw Potmaratonu 
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