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REGULAMIN 

II Mistrzostwa Kurpi w kolarstwie MTB 
Wyścig pod honorowym Patronatem Wójta Gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego 

 

 
niedziela 3 kwietnia 2022 r. 

ORGANIZATOR 
KKK Kurpie Kadzidło 
Kontakt 696 333 559 

 
WSPÓŁORGANIZATOR 
ZP Complex Paweł Zera 

 
PARTNERZY 
IZFRO Lab - strony internetowe 

 
 

TERMIN I MIEJSCE 
1. 3 kwietnia 2022 r. (niedziela). 
2. Start i Meta przy Skansenie Kurpiowsim w Kadzidle ul.Słoneczna 
3. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się do godz. 9:50 

 
PROGRAM 
# 9:00 - 11:00 - Biuro Zawodów 
# 9:45 - przywitanie uczestników przez Wójta Gminy Kadzidło 
#10:00 - start ostry wyścigu MINI 7-8 lat 
#10:30 - start ostry wyścigu MINI 9-10 lat  
#11:00 - start ostry wyścigu MIKRO 0-6 lat ( PLAC SKANSENU ) 

  #11:10 - start ostry wyścigu kat.Fan ( mężczyźni, kobiety), kat. Młodzik 13-14 lat i kat. Żak 11-12 lat 
#12:30 - start ostry wyścigu kat.Hobby ( mężczyźni i kobiety ), kat. Junior 17-18 lat i Junior Mł 15-16 lat 
#13:50 - start ostry wyścigu kat.elita 
#15:00 - 15:30 – posiłek regeneracyjny dla zawodników 
#15:30 – dekoracja zwycięzców 
#16:00 – zakończenie imprezy 
Program czasowy może ulec wydłużeniu. 

CEL 
1. Popularyzacja kolarstwa jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. 
2. Promocja Kadzidła jako miejsca przyjaznego rowerzystom. 
3. Profilaktyka i walka z uzależnieniami. 
4. Popularyzacja sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. 

TRASY WYŚCIGU 
START przy Orliku - META przy Orliku 
1. ELITA – runda 3 km, trasa czerwona 8 rund. 
2. JUNIOR (17-18 lat),JUNIOR MŁ (15-16 lat),HOBBY ( mężczyźni ) - runda 3 km, trasa czerwona 5 rund.  
3. JUNIORKA (17-18 lat),JUNIORKA MŁ (15-16 lat),HOBBY (kobiety ) – runda 3 km trasa czerwona 3 rundy 
4. FAN (mężczyźni ), MŁODZIK (13-14 lat ) - runda  2,5 km trasa zielona 4 rundy 
5.  FAN ( kobieta ) MŁODZICZKA (13-14 lat ), ŻAK, ŻACZKA (11-12 lat) - runda 2,5 km trasa zielona 3 rundy. 
6. MINI (9-10 lat ) runda 2,5 km trasa zielona 2 rundy 
7. MINI (7-8 lat ) runda 1,8 km trasa żółta 1 lub 2 rundy 
8. MIKRO - runda 100 m 2 lub 3 rundy. 
9. Nawierzchnia trasy – interwałowy charakter trasy, dużo ścieżek typu singletrack, kręte zjazdy I podjazdy, 

podłoże dość suche, zazwyczaj twarde 
10. Trasa oznaczona strzałkami i wydzielona taśmami. 
11. Szczegółowa trasa wyścigu będzie dostępna u organizatora najpóźniej 7 dni przed zawodami. 
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KATEGORIE 
1.Każdy z uczestników sam dokonuje wyboru kategori w której startuje,wyjątkiem jest kategoria FAN. 
Kategoria jest dedykowana dla osób które zaczynają przygodę z kolarstwem.Organizator po konsultacji 

z Sędzią Głównym zawodów zastrzega sobie prawo przesunięcia zawodnika który nie spełnia kryteriów 
uczestnictwa danej kategori do wyższej kategorii. 

LIMIT CZASU 
1. Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety, do godz. 15:00, zobowiązani są do zejścia z trasy. 
2. Zawodnicy pozostający na trasie po godz. 15:00, czynią to na własną odpowiedzialność. 

PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE 
1. Na trasie wyścigu z powodu pandemii (Covid-19) nie będą podawane napoje przez obsługę. 
2. Na mecie dla Uczestników zagwarantowany będzie posiłek regeneracyjny. 
3. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek 
punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

UCZESTNICTWO 
1. Prawo startu w wyścigu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 2 kwietnia 2022 r. ukończą 18 lat. Osoby 
młodsze wyłącznie za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. 
2. Wszyscy uczestnicy startujący w wyścigu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie 
dokumentu tożsamości. 
3. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują numery startowe,agrafki. 
4. Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do kierownicy, zasłanianie i modyfikacja jest 
zabronione pod karą dyskwalifikacji. 

 
5. Uczestników zawodów obowiązują zapisy niniejszego regulaminu. 
8. UWAGA! Organizator nie dopuszcza do startu tak zwanych „UCZESTNIKÓW/ZAWODNIKÓW 
ANONIMOWYCH” 

ZGŁOSZENIA 
ORGANIZATOR NIE REZERWUJE MIEJSC NA LIŚCIE STARTOWEJ ŻADNEJ ORGANIZACJI! 

PROSIMY ZAPISYWAĆ ZAWODNIKÓW POPRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY! 
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie 
www.kolarstwokadzidlo.pl lub fb Społeczność Kolarska Kadzidlo 

 
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony 
formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. 
3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 31.03.2022 r. o godz. 12:00. Po zamknięciu zgłoszeń online, 
zapisanie się do wyścigu będzie możliwe wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów w dniach i godzinach pracy 
Biura z zastrzeżeniem że pula numerów startowych dostępnych w Biurze Zawodów będzie ograniczona. 
4. Uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w wyścigu lub podpisać 
oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. 
5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę z podpisem rodzica, bądź prawnego opiekuna, wyrażającego 
zgodę na udział w wyścigu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenia dostępne 
w Biurze Zawodów. 
6. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia jest równoczesne z przyjęciem 
zasad regulaminowych. 
7. Organizator w dowolnym momencie może wprowadzić limit uczestników! 

 
 

OPŁATY 
Opłata 70 zł dla uczestników kat.Hobby (z wyłączeniem młodzik, junior młodszy) i Elita płatna przelewem na nr 
konta podany w zapisach elektronicznych do 01.04.2022 r.W dniu zawodów płatne tylko gotówką 80 zł. 

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW 
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: 
1.Numer startowy. 
2.Przejazd zabezpieczoną oznaczoną trasą. 
3.Zabezpieczenie medyczne. 
4.Nagrody i trofea dla zwycięzców. 
5.Elektroniczny pomiar czasu. 
6.Posiłek regeneracyjny. 
7.Bufet w miasteczku zawodów. 

http://www.kolarstwokadzidlo.pl/
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KATEGORIE I NAGRODY 
 

Klasyfikacja roczników. Wiek od 0 lat do 12 lat. 

Dla wszystkich uczestników medale pamiątkowe, dla zwycięzców puchary,nagrody rzeczowe. Organizator 

zastrzega sobie prawo po konsultacji z sędzią głównym zawodów dodatkowego podziału kategori,zmiany 

dystansu wyścigu i wręczenia dodatkowych nagród. Informacje na bieżąco będą podawane na stronie. 

www.Kolarstwo.Kadzidlo.pl  fb Społeczność Kolarska Kadzidlo 

Klasyfikacja roczników.Wiek 13 - 16 lat. 

Dla zwycięzców (miejsca I-III medale, puchary,nagrody rzeczowe).Organizator zastrzega sobie prawo po 

konsultacji z sędzią głównym zawodów do dodatkowego podziału kategorii, wręczenia dodatkowych nagród i 

zmiany dystansu wyścigu. Informacje na bieżąco będą podawane na stronie 

www.Kolarstwo.Kadzidlo.pl fb Społeczność Kolarska Kadzidlo 

 
Klasyfikacja FAN,Hobby 

Dla zwycięzców (miejsca I-III medale,puchary) 

Organizator zastrzega sobie prawo po konsultacji z sędzią głównym zawodów do dodatkowego podziału 

kategorii,wręczenia dodatkowych nagród i zmiany dystansu wyścigu. Informacje na bieżąco będą podawane na 

stronie 

www.Kolarstwo.Kadzidlo.pl fb Społeczność Kolarska Kadzidlo 

 
Klasyfikacja Elita 

Dla zwycięzców kategorii (miejsca I-III) puchary 

Nagrody pieniężne dla zwycięzców tej kategorii 

I miejsce-700 zł 

II miejsce-500 zł 

III miejsce-300 zł 
Organizator zastrzega sobie prawo po konsultacji z sędzią głównym zawodów do zmiany dystansu 

wyścigu,dodatkowego podziału kategorii i wręczenia dodatkowych nagród.Informacje na bieżąco będą 

podawane na stronie 

www.Kolarstwo.Kadzidlo.pl fb Społeczność Kolarska Kadzidlo  

DODATKOWE NAGRODY 

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych, rzeczowych i pucharów w 
wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. 

BEZPIECZEŃSTWO 
1. Organizator posiada polisę OC z tytułu organizacji imprez sportowych. Organizator nie zapewnia jednak: 
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, 
wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą 
wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za 
konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. 
2. Każdy zawodnik rejestrując się na zawody może dobrowolnie ubezpieczyć się w zakresie NNW. 
3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 
za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w 
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, 
niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 
zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania 
innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 
Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne 
lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i 
paramedyczny obsługujący zawody, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, 
poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w zawodach. 
5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

 
 
 
 

http://www.kolarstwo.kadzidlo.pl/
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6. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza,że Uczestnik 
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i 
dobrowolniezdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 
7. Ze względów bezpieczeństwa w wyścigu zabroniony jest udział osób jadących ze zwierzętami. Na trasie 
mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora, z ważną przepustką wydaną przez Organizatora. 
8. Zabrania się wnoszenia na trasę zawodów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 
uczestników. 
9. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania środków odurzających, dopingowych, nielegalnych 
substancji oraz napojów alkoholowych zarówno przed, jak i w trakcie Wyścigu. 
10. W czasie trwania wyścigu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora. 
11. Najbliższy szpital: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego, aleja Jana 
Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka, 29 765 21 00 

ANONIMOWY UCZESTNIK / WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
1. Organizator nie dopuszcza do udziału w Wydarzeniu anonimowych uczestników. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć 
lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących 
lub związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich 
wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne 
z prawem do ich modyfikowania. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, 
wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów 
Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie 
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, 
gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby 
reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną 
przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. 
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, 
wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. 
5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat 
związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym dziale. 
6. Uczestnik ma prawo odmówić zgody na użycie swojego wizerunku lecz w tym przypadku Organizator 
zostanie pozbawiony możliwości nagrodzenia takiego zawodnika podczas oficjalnej dekoracji (na podium). 
ODBIÓR NAGRÓD WYŁĄCZNIE OSOBISTY! 
UWAGA! W formularzu stworzonym na poczet rejestracji, użytkownik może udzielić dodatkowej zgody na 
robienie zdjęć i publikację wizerunku. 
"☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Organizatora wydarzenia jak również przez Miasto Ostrołęka i podmiotów 

współpracujących z Organizatorem. Zgody udzielam świadomie, wiem że mogę wycofać ją w każdym momencie. Zdaję sobie sprawę, że 
moje zdjęcie może zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora lub na stronie internetowej Miasta Ostrołęki i podmiotów 
współpracujących w celu np. podsumowania wydarzenia. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie wyrażę zgody na przetwarzanie swojego 
wizerunku, a doszłoby do sytuacji, w której mogłabym/mógłbym zająć miejsce na podium, Organizator nie poprosi mnie do odbioru 
nagród podczas oficjalnej dekoracji." 

WYNIKI I PROTESTY 
1. Wyniki wyścigu zostaną zamieszczone na stronie www.Kolarstwo.Kadzidlo.pl  
fb Społeczność Kolarska Kadzidlo oraz bezpośrednio po wyścigu na tablicy ogłoszeń. 
2. Każdy uczestnik otrzymuje SMS z wynikiem, pod warunkiem podania nr telefonu w formularzu 
zgłoszeniowym. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli antydopingowej pierwszych 10 zawodników oraz wyrywkowo 
10 zawodników/zawodniczek. 
4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 30 minut po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych w 
dniu zawodów, w Biurze Zawodów. Protesty będą rozpatrywane przez Organizatora w porozumieniu z Sędzią 
Głównym zawodów. 
5. Protesty można składać wyłącznie po wpłaceniu kaucji w wysokości 1000 zł w dniu Zawodów, w Biurze 
Zawodów. Kaucja podlega zwrotowi tylko w przypadku uzasadnionego protestu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kolarstwo.kadzidlo.pl/
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OGRANICZENIA W  ZAKRESIE  WYKORZYSTYWANIA I PROMOWANIA NAZW, MATERIAŁÓW I 
ORGANIZACJI 

1. Organizator nie zezwala na wykorzystywanie i promowanie w okolicy trasy zawodów, Biura Zawodów, 
Miasteczka Zawodów zarówno przez zawodników jak i kibiców podczas biegu czy kibicowania: dystrybucji, 
publikacji/promowania żadnych ulotek, transparentów, flag, komunikatów dźwiękowych, materiałów wideo itp. 
ukazujących bądź promujących materiały i hasła powszechnie uważanych za obraźliwe. Nie zezwala się na 
promowanie materiałów o treściach: antysemickich, faszystowskich, nazistowskich, rasistowskich, 
pornograficznych lub nacechowanych erotycznie, czy innych uznanych przez Organizatora za obrażanie czyichś 
uczuć. 
2. Organizator nie zezwala na używanie żadnych komunikatów głosowych ani jakichkolwiek innych materiałów 
wzywających do nienawiści. 
3. Organizator nie   zezwala   i   nie   dopuszcza   do startu zawodnika/zawodników, którzy w rubrykach 
„klub/szkoła/organizacja” oraz dowolnie innej rubryce użyje słów będących wyrazem poparcia nienawiści, 
nagannego lub karalnego postępowania grup przestępczych itp.. Po ujawnieniu takiej nazwy Organizator wzywa 
uczestnika/uczestników do natychmiastowego usunięcia lub zmodyfikowania nazwy. Po upływie 24h od 
wezwania Organizator ma prawo usunąć zawodnika/zawodników z listy startowej zawodów. 
4. Uczestnik musi mieć świadomość, że będą usunięte nazwy znieważające lub nawołujące do nagannego 
postępowania, przestępczości zorganizowanej i wszelkie inne wzywające do przestępczości, nienawiści, 
dyktatury, braku tolerancji wyznaniowej, itp. 
O skreśleniu z listy startowej zawodnika/zawodników decyduje ostatecznie Organizator w porozumieniu z 
Sędzią Głównym. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
2. Wyścig odbędzie się przy ograniczonym ruchu pojazdów mechanicznych. 
3. Organizator zapewnia na czas biegu opiekę medyczną. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bądź zagubione przedmioty. 
5. Organizator może w dowolnym momencie wprowadzić limit uczestników. 
7. Dekoracja zwycięzców i rozdanie nagród ok. godz. 15:00. 
8. Zawodnik, który zajął w wyścigu miejsce na podium powinien znajdować się w pobliżu podium aby 
Organizator mógł sprawnie przeprowadzić dekorację. Nagrody nieodebrane podczas oficjalnej dekoracji nie 
będą wysyłane ani przekazywane w innym terminie. 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W 
WYDARZENIU 
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:KKK Kurpie Kadzidło 07-420 Kadzidło, Dylewo ul 
Poprzeczna 5. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres. 
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza zakres 
wskazany 
w zgłoszeniu, dotyczy to również zgody na przetwarzanie wizerunku; 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy dotyczącej udziału w wydarzeniu. 
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu spełnienia przepisów prawa dotyczących m.in. archiwizacji dokumentacji. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które 
świadczą dla administratora usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, doradztwa informatycznego lub obsługi 
rejestracji na wydarzenia; 
b) organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane: 
a) wyłącznie podmiotom, którym Administrator, na podstawie przepisów prawa ma obowiązek je udostępnić, 
w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze. 
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których 
zostały pierwotnie zebrane. 
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7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy czasu: 
a) 20 lat – dotyczy to danych osobowych pozyskanych w procesie zgłoszeniowym, bez względu na formę 
rejestracji. Po wskazanym okresie dane osobowe będą podlegały brakowaniu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa zatwierdzonymi przez Archiwum Państwowe; 
b) dożywotnio – dotyczy to danych osobowych uczestników w zakresie imienia, nazwiska, roku urodzenia lub 
kategorii wiekowej, czasu / osiągniętego wyniku. Dane te będą traktowane jako dane historyczne; 
c) do chwili wycofania zgody – dotyczy to danych w zakresie wizerunku. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 
a) cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych 
b) dostępu do danych osobowych; 
c) prawo do sprostowania danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  Żądania mogą być wnoszone 

pisemnie na adres: Wielkopolski Związek Kolarski, 62-800 Kalisz, ul. Wał Matejki 2  
9. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich 
niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu. 
11. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające 
się na profilowaniu. 
UWAGA! W formularzu stworzonym na poczet rejestracji, użytkownik musi samodzielnie zaznaczyć zgodę na 
proces rejestracji – zapisu na wydarzenie. 
"☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu, w którym będę 
występował jako uczestnik." 

 
 

 

INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE ORGANIZATOROWI. 

OBOSTRZENIA DLA UCZESTNIKÓW PODCZAS PANDEMII. (Covid-19) 
Zasady uczestnictwa związane z COVID-19 
1. Jestem świadoma/y , że podczas trwania wydarzenia obowiązują mnie zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi 
aktualizacjami. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami bezpieczeństwa wyznaczonymi przez Organizatora, które 
zostały opublikowane poniżej. 
3. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 
4. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników 
wydarzenia oraz organizatorów. 
5. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu jest po mojej 
stronie. 
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel oraz nie miałem 
styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 
7. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia 
COVID-19. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Kadzidło, 03.04.2022 r. 

Wyścig Kolarski Kadzidło 
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA 

 

IMIĘ ............................... NAZWISKO ..................................................................(zawodnika) 

 
LAT ................................. (zawodnika) MIASTO .................................................................... 

 
KLUB (dobrowolne) …............................................................................................................. 

TELEFON (dobrowolne) .............................. 
 

☐ DLA NIEPEŁNOLETNICH - Niniejszym oświadczam, że moje niepełnoletnie dziecko/podopieczny* jest zdolne do udziału w „Biegu 
Niepodległości”. Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające moje dziecko/podopiecznego* z udziału w 
imprezie i że startuje Ono wyłącznie za moją zgodą i na moją odpowiedzialność. Zapoznałem/am* się z regulaminem i akceptuję jego 
warunki. 

☐ DLA WSZYSTKICH - Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu, w 
którym będę występował/będzie występowało* jako uczestnik. 

☐ DLA WSZYSTKICH - Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku/mojego dziecka* przez Organizatora wydarzenia jak 
również przez Miasto Ostrołęka i podmiotów współpracujących z Organizatorem. Zgody udzielam świadomie, wiem że mogę wycofać 

ją w każdym momencie. Zdaję sobie sprawę, że moje/mojego dziecka* zdjęcie może zostać umieszczone na stronie internetowej 
Organizatora i podmiotów współpracujących w celu np. podsumowania wydarzenia. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie wyrażę zgody 
na przetwarzanie swojego/mojego dziecka* wizerunku, a doszłoby do sytuacji, w której mogłabym/mógłbym/mogłoby* zająć miejsce 
na podium, Organizator nie poprosi mnie/mojego dziecka* do odbioru nagród podczas oficjalnej dekoracji. 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

I. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIU 
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wielkopolski Związek Kolarski, 62-800 Kalisz ul. Wał Matejki 2  
2 Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres. 
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza zakres wskazany 
w zgłoszeniu, dotyczy to również zgody na przetwarzanie wizerunku; 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy dotyczącej udziału w wydarzeniu. 
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu spełnienia przepisów prawa dotyczących m.in. archiwizacji dokumentacji. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które świadczą dla 
administratora usługi z zakresu m.in. doradztwa prawnego, doradztwa informatycznego lub obsługi rejestracji na 
wydarzenia; 
b) organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane: 
a) wyłącznie podmiotom, którym Administrator, na podstawie przepisów prawa ma obowiązek je udostępnić, 
w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze. 
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie 
zebrane. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy czasu: 
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a) 20 lat – dotyczy to danych osobowych pozyskanych w procesie zgłoszeniowym, bez względu na formę rejestracji. Po 
wskazanym okresie dane osobowe będą podlegały brakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
zatwierdzonymi przez Archiwum Państwowe; 
b) dożywotnio – dotyczy to danych osobowych uczestników w zakresie imienia, nazwiska, roku urodzenia lub kategorii 
wiekowej, czasu / osiągniętego wyniku. Dane te będą traktowane jako dane historyczne; 
c) do chwili wycofania zgody – dotyczy to danych w zakresie wizerunku. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 
a) cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych 
b) dostępu do danych osobowych; 
c) prawo do sprostowania danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Wielkopolski Związek Kolarski, 62-800 Kalisz ul. Wał 
Matejki 2  
W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich niepodanie 
uniemożliwia udział w wydarzeniu. 
10. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na 
profilowaniu. 

 

II. ANONIMOWY UCZESTNIK / WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
1. Organizator nie dopuszcza do udziału w Wydarzeniu anonimowych uczestników. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub 
filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub 
związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w 
internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich 
modyfikowania. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów 
i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu 
reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych 
nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach 
internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych 
celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. 
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, 
podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. 
5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z 
uprawnieniami opisanymi w niniejszym dziale. 
6. Uczestnik ma prawo odmówić zgody na użycie swojego wizerunku lecz w tym przypadku Organizator zostanie 
pozbawiony możliwości nagrodzenia takiego zawodnika podczas oficjalnej dekoracji (na podium). ODBIÓR NAGRÓD 
WYŁĄCZNIE OSOBISTY! 

 
 
 
 
 

 
CZYTELNY PODPIS ZAWODNIKA/RODZICA/OPIEKUNA* 


