
REGULAMIN  biegu: 

MAMAraton Bieg dla mam 

I.  CEL 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej 

2. Propagowanie w społeczeństwie opieki psychologicznej i psychiatrycznej. 

3. Szerzenie w społeczeństwie świadomości w zakresie problemu depresji. 

4. Promocja regionu Wilczyc i okolic 

5. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Długołęka 

II. ORGANIZATOR 

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych Run Wilczyce 

Kiełczówek ul. Jarzębinowa 14 

KRS: 0000765573 

Nip:896158378 

Regon: 38228814300000 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

1. Data: 2 czerwca 2019 (niedziela), godz. 10.00 

2. Miejsce: Boisko sportowe w Wilczycach, Wilczyce ul. Sportowa 

3. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na boisku sportowym w Wilczycach; Wilczyce ul. 

Sportowa. 

4. Biuro zawodów czynne będzie: 

• Sobota 1 czerwca  w godzinach: 10.00- 16.00 

• W dniu zawodów w godzinach: 7.30- 9.30 

IV. TRASA BIEGU 

1. Dystans: ok. 4,2 km 

2. Start i meta: boisko sportowe w Wilczycach 

3. Trasa: crossowo-przełajowa. Część trasy posiada nawierzchnię szutrową (wały nad Widawą), 

część trasy posiada nawierzchnię asfaltową. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dystansu i trasy, o czym uczestnik zostanie 

poinformowany w komunikacie na wydarzeniu na Facebooku oraz na stronie organizatora. 



V. POMIAR CZASU 

1. Podczas biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu . 

 

VI. KLASYFIKACJA 

 

1. W biegu Mamaraton Bieg dla mam prowadzona będzie klasyfikacja: 

• Klasyfikacja Open dla trzech najszybszych uczestniczek biegu, 

• Klasyfikacje wiekowe w kategoriach: 

K 16: od 14 do 19 lat 

K20:  od 20 do 29 lat 

K30:  od 30 do 39 lat 

K40:  od 40 do 49 lat 

K50:  od 50 do 59 lat 

K60:  od 60 do 69 lat  

K70:  od 70 do 79 lat 

K80: od 80 lat 

 

VII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA 

 

1. Organizator przewiduje pamiątkowe statuetki oraz dyplomy dla najlepszych uczestniczek 

w kategorii open. 

2. Organizator przewiduje pamiątkowe statuetki dla najlepszych uczestniczek w kategoriach 

wiekowych. 

3. Zawodniczki nagradzane w kategorii open nie będą nagradzane w kategoriach 

wiekowych. 

4. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia nagród o nagrody rzeczowe  

w poszczególnych kategoriach w miarę pozyskiwania sponsorów. 

5. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. 

6. Organizator zapewnia depozyt dla uczestników biegu. 

7. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania biegu. 

 

 



VIII. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY 

 

1. Uczestnictwo w biegu jest odpłatne. Opłata wpisowa wynosi:  

30 zł płatne  do dnia: 28 lutego 

35 zł płatne do dnia: 31 marca 

40 zł płatne do dnia: 23 maja 

2. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą drogą elektroniczną, poprzez formularz  

zgłoszeniowy na stronie www.datasport.pl  do dnia 23 maja 2019 

3. W przypadku wyczerpania limitu miejsc  zapisy zostaną zamknięte wcześniej. 

4. Opłaty za udział w biegu należy dokonać na konto organizatora biegu: 

Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych Run Wilczyce 

Kiełczówek, ul. Jarzębinowa 14 

Nr konta: 79 1750 0012 0000 0000 4099 7962 

W tytule wpisując: imię nazwisko; MAMAraton 

5. Za pełne zgłoszenie do biegu uważa się wykonanie dwóch czynności w kolejności:  

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.datasport.pl, 

Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora. 

6. Część dochodu z opłat wpisowych przekazana zostanie na cele charytatywne. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. UCZESTNICTWO 

1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia  

i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów, oraz osoby niepełnoletnie od 14 roku życia, 

za zgoda prawnych opiekunów, którzy podpiszą stosowne oświadczenie w biurze 

zawodów.  

2. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem ze zdjęciem, 

dopuszcza się możliwość odbioru nr startowego za inną osobę. W tym celu należy posiadać 

stosowne upoważnienie. 

3. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza 

złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze 

zawodów. 

4. Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.  

5. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku w celach relacji  

z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, 

telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu. 

6. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i 

wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest 

do jego przestrzegania. 

7. W biegu mogą brać udział mężczyźni jednak nie będzie dla nich prowadzona klasyfikacja, 

organizator nie przewiduje nagród dla mężczyzn biorących udział w biegu. 

8. Weryfikacja w biurze zawodów jest równoznaczna z akceptacją regulaminu biegu. 

9. W biegu głównym obowiązuje limit 200 miejsc, 20 miejsc organizator pozostawia do własnej 

dyspozycji. 

10. Uczestników biegu obowiązuje schludny, sportowy strój. 

11. Uczestnicy zobowiązani są posiadać numer startowy, przypięty tak by był on widoczny dla 

obsługi biegu na całej jego trasie. 

12. Ze względu na charakter biegu nie dopuszcza się do udziału osób na; rowerach, rolkach, 

hulajnogach i wrotkach. 

13. Możliwy jest udział w biegu z kijkami nornic walking, jednak organizator nie przewiduje osobnej 

klasyfikacji w tej kategorii. 

14. Dopuszcza się udział w biegu w towarzystwie psa. 

15. Organizator nie oferuje ubezpieczenia NNW, uczestnik startuje na własną odpowiedzialność 

 a kwestia ubezpieczenia NNW leży po stronie uczestnika biegu. 

16. Weryfikacja w biurze zawodów jest równoznaczna z akceptacją regulaminu biegu. 



X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO 

1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 

jednak brak zgody uniemożliwia start w biegu. 

2. Uczestnik ma prawo zarejestrować się jako uczestnik anonimowy. Imię i Nazwisko uczestnika 

anonimowego nie pojawi się na liście startowej biegu oraz na listach z wynikami. 

3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi 

w rozporządzeniu 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 (OJ L 

119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 

umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym 

Regulaminem. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO 

oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest 

jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 

UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda 

osoby, której dane dotyczą. 

5. Dane osobowe uczestnika będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z  

regulaminem portalu, do których każdy uczestnik będzie miał indywidualny dostęp. 

6. Organizator biegu nie będzie udostępniał danych osobowych podmiotom innym 

zewnętrznym. Nie poddajemy danych zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

7. Zgłoszenie udziału w biegu jest potwierdzenie zapoznania się z klauzulą: administratorem 

danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych Run Wilczyce KRS: 

0000765573; Nip: 8961583478;  

Regon: 38228814300000. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione. 

3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób 

zabezpieczających trasę biegu. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach w zapisie regulaminu 

organizator poinformuje uczestników na stronie wydarzenia na Facebooku. 


