
Regulamin Run 2019 z zapisów 

I. Organizatorzy:  

Klub Sportowy „Kamus Maraton”, Gmina Obrowo. 

II. Imprez ę wspierają 

• Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 
• Urząd Gminy w Obrowie, Pan Wójt Andrzej Wieczyński. 
• Starostwo Powiatowe Powiatu Toruńskiego Pan Starosta Marek Olszewski 
• Parafia Rzymsko - Katolicka w Osieku nad Wisłą, Ksiądz Proboszcz Rafał Bogus. 
• Nadleśnictwo Dobrzejewice Pan Nadleśniczy Paweł Nas. 
• Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Wisłą, Pan Prezes Marian Wojciechowski. 
• Pełen wykaz osób oraz firm wspierających będzie podany w okresie późniejszym na 

stronie imprezy, na banerach oraz podczas trwania zawodów. 

III. Termin i miejsce  

• 8 czerwca 2019 roku (sobota). 
• Start i Meta znajdować się będą na placu kościelnym w Osieku nad Wisłą. 
• Start nastąpi o godzinie 11:00. 

IV. Cele imprezy 

1. Promocja ruchu jako zdrowego sposobu życia. 
2. Promocja życia bez używek i przeciw wykluczeniu społecznemu. 
3. Promocja ekologiczna - „Biegamy w czystym lesie”. 
4. Promocja Gminy Obrowo , Powiatu Toruńskiego oraz Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego. 
5. Promocja Firm wspierających wydarzenie. 
6. Uczestnictwo w nietypowej jedynej takiej imprezie w Polsce, promującej ruch oraz 

twórczość zespołu The Beatles. 
7. Historia: w roku 2009 została otwarta pierwsza w Polsce uliczka zespołu The Beatles. 

Od tej pory zorganizowaliśmy kilka imprez związanych z zespołem The Beatles oraz 
promocją ruchu, jako najtańszej formy zdrowia. Niesamowite położenie Smogorzewca 
i Osieka nad Wisłą stwarza dodatkową atrakcję naszej imprezy. 

V. Trasa 

1. Uczestnicy będą mieli do pokonania: 

• Dystans półmaraton  21,1km - dwa okrążenia. Limit czasu 3 godziny. 
• Dystans  bieg 10 km  – jedno okrążenie. Limit czasu 1,5 godziny. 
• Marsz Nordic Walking 10 km jedno okrążenie. Limit czasu 2,5 godziny 

2. Podłoże: w większości to polne drogi oraz dukt leśny. 

3. Przebieg trasy: start z placu kościelnego w kierunku Smogorzewca. Tam nastąpi 
nawrót do Osieka. 



4. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów systemem Champion chip 
przymocowanych do obuwia. Na trasie znajdować się będą dwa miejsca pomiaru 
czasu: start i meta oraz na nawrocie. 

5. Numer startowy powinien być umieszczony na przedniej części koszulki. Zakazuje się 
zdejmowania koszulki podczas biegu. 

6. Uczestników na mecie powitamy pięknym akcentem muzycznym. 

5. Opłaty 

Do dnia 30.04.2019r. 

1. Dystans półmaratoński: 45 PLN. 
2. Dystans bieg 10km: 35 zł 
3. Nordic Walking: 35 PLN. 

Do dnia 31.05.2019r. 

1. Dystans półmaraton: 55 PLN. 
2. Dystans bieg 10 km: 45 zł 
3. Nordic Walking:       45 PLN. 

Wpłaty należy wpłacać : 

4. Zapisy będą trwały do dnia 31.05.2019 r do godz. 24.00. 

5. Nie przewiduje się zwrotu wpisowego. 

6. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego oraz wpisowego na inną osobę po 
uzyskaniu zgody Organizatora. 

7. Zapisy na miejscu w dniu zawodów 100 PLN. 

8. Uczestnik może zmienić dystans biegu za zgodą Organizatora oraz Sędziego 
Głównego. Samodzielna zmiana grozi dyskwalifikacją. 

VI. Punkty odżywiania 

1. Start i Meta oraz co 3,5 km rozstawione na trasie. 
2. Wyposażenie :  woda niegazowana , izotonic, banany, żelki. 

VII. Pakiet startowy dla uczestników 

1. Każdy z uczestników otrzyma niepowtarzalny medal po przekroczeniu linii mety. 
2. Każdy z uczestników koszulkę w pakiecie. 
3. Każdy z uczestników otrzyma gorący posiłek, napój. 
4. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrotu chipa elektronicznego. 
5. Organizator serdecznie zaprasza do startu w zawodach w otrzymanych koszulkach. 

VIII. Kategorie  



1. Dla uczestników, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca w kategorii generalnej kobiet i 
mężczyzn  na dystansach : Półmaraton  i Bieg na 10 km, oraz Nordic Walking 
przewiduje okolicznościowe Puchary lub Statuetki oraz nagrody rzeczowe lub Bony 
Podarunkowe firmy Decathlon. 

2. W Półmaratonie oraz w Biegu na 10 km, oraz Nordic Walking na 10 km Organizator 
wprowadza kategorie Wiekowe co 10 lat. Kategorie wiekowe dublują się. 

• 18 - 29 K + M 
• 30 – 39 K+ M 
• 40 – 49 K+ M 
• 50 – 59 K + M 
• 60 + 69 K + M 
• 70 +      K + M 

 

X. Pary Małżeńskie 

Organizator wprowadza kategorię par małżeńskich na wszystkich dystansach,  bez 
rywalizacji (udział), każdy z małżonków może startować w innej konkurencji. 
Ufundowane będą pamiątkowe puchary lub statuetki dla pary. Udział par proszę 
potwierdzić na adres Organizatora: kamusss@poczta.fm   

XI. Zapisy do zawodów 

Zapisy do zawodów prowadzone będą :  

XII. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), publ. Dz. Urz. 
UE L Nr 119, s. 1 (RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy „Kamus Maraton”, Gmina 
Obrowo. 
2. Dane Pani/Pan podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu: 
- wypełnienia Umowy jaką zawarliśmy z Panią/Panem, na uczestnictwo w imprezie sportowej 
( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
-  informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe, 
-  dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury, 
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (tj. sporządzanie dokumentacji podatkowej, 
obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 
6 ust. 1 lit f) RODO. 
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które  współpracują przy organizacji 
imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, 
partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na 
podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu 
prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. 



5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w 
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy 
związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, 
jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o 
rachunkowości). 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do 
przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – 
uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej. 
 
Warunkiem uczestnictwa jest udzielenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez administratora danych, oświadczenie, że dane są zgodne z prawdą oraz podawane 
dobrowolnie. Uczestnicy poinformują, że zapoznali się z treścią klauzuli informacyjnej, w 
tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do 
treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

XIII. Opieka medyczna 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie imprezy. 
2. Uczestnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach Run For The Beatles wiąże 
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie 
wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych, śmiercią 
także strat o charakterze majątkowym. 

XIV. Parking  

1. Przyjazd zawodników oraz odjazd z miejsca zawodów na koszt własny. 
2. Parking umieszczony będzie 500 metrów od placu kościelnego naprzeciw cmentarza. 

Parking jest bezpłatny i nie jest chroniony. 

XV. Informacje  

1. Start wspólny do wszystkich dystansów. Uczestnicy marszu Nordic Walking ustawiają 
się na końcu stawki. 

2. Bieg i marsz powinien odbywać się prawą stroną drogi, duktu, (jezdni) najwyżej 
dwóch uczestników obok siebie. 

3. Uczestnik w dowolnej chwili może przerwać zawody w chwili złego samopoczucia, 
zgłosić to wolontariuszowi lub innemu uczestnikowi. 

4. Interpretacja Regulaminu oraz ostateczne decyzje należą do Organizatora. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych punktów Regulaminu, 

jeżeli będzie to miało wpływ na życie i zdrowie uczestników zawodów. 



6. Pragniemy dodać, że nasza impreza jest kameralna, dlatego zdecydowanych 
zapraszamy do szybkiej rejestracji i dokonania wpisowego. 

 

XVI. Harmonogram  

Rozkład  Godzina 
 Start wspólny 11:00 
 Dekoracja , Marsz Nordic Walking oraz bieg 10,km.       14:30 
 Dekoracja Półmaraton oraz Pary Małżeńskie 15:00 

Dyrektor Biegu - Kazimierz Musiałowski  tel. 604 500 842 

„ALL YOU NEED IS LOVE” 

 

 


