
  REGULAMIN VII Zielona Mila 

10.10.2021r  (Konopaty – Gościniec Myśliwski)

pod honorowym patronatem Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego,

Pana Jerzego Rzymowskiego Starosty Żuromińskiego, 

I. Cel imprezy:

1.Popularyzacja  biegów  masowych  na  Mazowszu  jako  ogólnodostępnej  formy  rekreacji  i
upowszechnianie biegania.

2.Poznanie walorów turystycznych Północnego Mazowsza.

3. Integracja  środowisk (mieszkańców  ościennych powiatów).

II. Organizator:

Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw,

IIa .Współorganizator:

1. Starostwo Powiatowe w Żurominie

2. Nadleśnictwo Lidzbark.

3. Mazowiecki Regionalny Ośrodek Turystyczny 

III. Termin i miejsce 10 października (niedziela) 2021r. godz. 12. 00 

Sekretariat:  Gościniec  Myśliwski Konopaty 

Start: szlak Śliwkowa Graniczna.

Meta: koniec szlaku  Śliwkowa Graniczna.

1.Dystans i charakterystyka trasy.

Bieg–10 km  , 

Start  -  początek  szlaku  zielonego,  Śliwkowa  Graniczna,  meta  koniec  zielonego  szlaku  Śliwkowa
Graniczna. Trasa nie posiada atestu PZLA. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą  chipa. 

Organizator zaprasza  wszystkich  uprawiających  nordic  walking/rowery/bieg/marszobieg/  bieg  z
wózkiem (biegnący z wózkiem zobowiązani są do złożenia oświadczenia -załącznik, trasa jest trasa
leśną) do wzięcia udziału w imprezie. Organizator nie przewiduje nagród na tych trasach, uczestnicy
otrzymują tylko pakiet startowy po uiszczeniu opłaty. Trasy do pokonania to 5 km.



IV. ZASADY ZAPISÓW  

1.  Zapisy  do  biegu  będą  przyjmowane  pod   l inkiem

….............................................................  ,  zawodnik  będzie  zarejestrowany  po  opłaceniu
wpisowego.

2.  UWAGA!!!   W dniu biegu nie będzie można dokonać zgłoszenia, ale będzie można wziąć
udział w biegu poza klasyfikacją.

3. Pakiety startowe będą do odbioru w biurze zawodów, które będzie czynne  od godz. 10.00
do godz. 11.45 na terenie –  Gościniec Myśliwski – Konopaty.

4.  Limit  zgłoszeń  organizator  ustala  na  200  pakietów  startowych.  Z  chwilą  wyczerpania
pakietów, zapisy zostaną zablokowane.

5. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są 3 dni przed
dniem, w którym odbędzie się bieg.

6.      Wpisowe na  Zieloną Milę wynosi – 50zł i należy wpłacić je na konto bankowe nr: 

34 1240 3217 1111 0010 8491 2537 w nieprzekraczalnym terminie do 6.10.2021r.
(decyduje  data  wpływu  na  konto) z  dopiskiem Zielona  Mila. Organizator  nie  przewiduje
możliwości wpłaty wpisowego  przed imprezą w biurze zawodów.

Organizator  Stowarzyszenie  Wagon  Inicjatyw  przekazuje  z  każdego  wpisowego  10  zł  na  cel
charytatywny. 

7. W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje: a) prawo wzięcia udziału w biegu; b)
zestaw startowy : koszulka techniczna, napój , posiłek regeneracyjny; c) upominek potwierdzający fakt
ukończenia biegu (medal), d)podstawową opiekę medyczną.

8. Prawo startu w Zielonej Mili  mają osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia biegu ukończą
16 lat. Warunkiem dopuszczenia do Zielonej Mili jest złożenie w dniu rozpoczęcia wydarzenia
sportowego  w  biurze  zawodów,  zgody  na  uczestnictwo  w  wydarzeniu  podpisanej  przez
opiekuna  prawnego  Uczestnika  (osobista  obecność  opiekuna  w  biurze  zawodów  i
potwierdzenie tożsamości  dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe). Wzór oświadczenia o
wyrażeniu zgody stanowi Załącznik  do niniejszego Regulaminu. 

9. Warunkiem udziału w Zielonej Mili jest  wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a w tym:

10. a) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu; 

b) akceptacja  udziału  na  własną odpowiedzialność,  mając  na  uwadze niebezpieczeństwa i
ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty
(pogorszenia) zdrowia lub życia. 

11. Uczestnik biegnący z  psim towarzyszem nie będzie brany pod uwagę w ogólnej klasyfikacji
biegowej,



V. Kategorie wiekowe w biegu na 10 km 

 K/M 16 –  19 lat

 K/M 20 –  29 lat

 K/M 30 –  39 lat

 K/M 40 –  49 lat

 K/M 50 –   59 lat

 K/M 60 –   69 lat



VI. Nagrody – 10 km

1. Organizator nagradza  finansowo  trzy pierwsze miejsca kategoria open wśród kobiet – 300 zł ,
200 zł, 100zł oraz trzy pierwsze miejsca  kategoria open wśród mężczyzn- 300 zł, 200 zł, 100
zł.

2. W  poszczególnych  kategoriach  wiekowych  za  zwycięstwo  w  każdej  kategorii  –  nagroda
rzeczowa . W przypadku  gdy zwycięzcą w danej kategorii  jest osoba nagrodzona w open,
nagrodę otrzymuje osoba która zajęła drugie miejsce w tej kategorii.

3. Dla najlepszego biegacza/czki z terenu Powiatu Żuromińskiego – nagroda rzeczowa.

 VII. Inne formy aktywności

1. Organizator zaprasza wszystkich chętnych na spacer po lesie połączony z grzybobraniem,
zakończony ogniskiem.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1.  Organizator  dokłada  wszelkich  starań  w  celu  zapewnienia  Uczestnikom
bezpieczeństwa  w  trakcie  biegu.  W  szczególności  Organizator  zapewnia  dostęp  do
podstawowej  pomocy  medycznej  w  razie  urazów  powstałych  w  trakcie  lub  w  związku  z
biegiem. 

2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań,
a  także  drobnych  ran  powierzchniowych  podobnego  typu.  Warunki  atmosferyczne  mogą
sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe
urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze
udział w biegu na własną odpowiedzialność. 

3.  Niezależnie  od  powyższego  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ściągnięcia  z  trasy
zawodników,  którzy  w  jego  ocenie  wymagają  interwencji  medycznej,  natychmiastowego
ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.

 4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w  butach z
kolcami.

 5.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odmówienia  prawa  startu  Uczestnikowi,  który
znajduje  się  w  stanie  po  spożyciu  alkoholu  lub substancji  odurzających,  agresywnemu,  w
stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami).

IX. Postanowienia końcowe.

1. Szatnia  w  namiotach.

2. Organizator nie zapewnia noclegów.

3. Bieg będzie prowadzony  na  szlaku leśnym.

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. Ubezpieczenie – we własnym zakresie.



5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

6. Sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator biegu.

7. Opiekę medyczną podczas biegu zapewnia Organizator (na starcie, trasie i mecie).

8. Każdy  uczestnik  otrzyma  numer  startowy,  który  musi  być  przypięty  z  przodu  na
piersiach. (numery po biegu są zwracane)

9. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy.

9. Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Zawodów.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2.  Dane  osobowe  Uczestników  biegów  będą  przetwarzane  przez  Organizatora  w  celu
przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania nagród.  Przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby  organizacji  biegu  obejmuje  także  publikację  imienia,  nazwiska,  roku  urodzenia  i
miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu, a
także klasyfikacji ogólnej 

3.  Dane  osobowe  Uczestników  będą  wykorzystywane  i  przetwarzane  przez  Organizatora
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

4.  Uczestnik  ma  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania  i
uzupełniania.

 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
jednakże  ich  niepodanie  lub  brak  zgody  na  przetwarzanie,  ze  względów  organizacyjnych,
uniemożliwia udział w biegu. 

6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przekazywania  uzyskanych  przez  uczestników
wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia,
miejscowością,  wiekiem)  do  podmiotów współpracujących  z  Organizatorem,  w tym  firmy
dokonującej pomiaru czasu uczestników na Wydarzeniu. Przekazanie wyników umożliwia tym
podmiotom publikację tych wyników wraz z  danymi osobowymi Uczestnika na ich stronach
internetowych.

7.  Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo wizerunku  w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów,
na  zasadach  opisanych  poniżej  w  pkt  5  -9.  Uczestnik  upoważnia  Organizatora  do
wykorzystania  jego  utrwalonego  wizerunku  w  następujących  formach:  −  Utrwalanie  i
zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, −
Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na
której  utrwalono  wizerunek,  w  celu  wykorzystania  do  promocji  sponsora  lub  oficjalnego
partnera w zakresie jego udziału w imprezie, − Wprowadzenie do pamięci komputera i do
sieci  multimedialnej,  −  Zwielokrotnianie  zapisu  utrwalonego  wizerunku,  −  Publiczne
wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne



udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie  wybranym,  −  Zamieszczanie  i  publikowanie  w  prasie,  na  stronach  internetowych,
plakatach i bilbordach, − Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, − Publikowanie zdjęć
uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.  Rozpowszechnianie wizerunku, o
którym mowa w pkt. 6 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81
ust.  1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone
przez  Uczestnika  poprzez  akceptację  niniejszego  Regulaminu.  Podczas  podpisania
oświadczenia w formie papierowej przed startem.  Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w
powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z
art.  81 ust.  1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i  prawa pokrewnych. Oświadczenie woli  –
zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż
zgodnie  z  art.  61  §  1  zd.  2  k.c.  odwołanie  oświadczenia  jest  skuteczne,  jeżeli  doszło
jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.  Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie
narusza przepisów RODO i  odbywa się na podstawie art.  6  ust.  1 lit.  f)  RODO, zgodnie z
którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez  administratora  lub  przez  stronę
trzecią”.   Wzór  oświadczenia  zawierającego  zgody,  stanowi  Załącznik  do  niniejszego
Regulaminu.



ZIELONA MILA - Oświadczenie uczestnika

Ja:

Pesel:

Niniejszym  oświadczam,  że:  1.  Jestem  osobą  pełnoletnią  i  mam  pełną  zdolność  do  czynności
prawnych. Nie znajduję się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków
psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją
sprawność psychomotoryczną i zdolność do podejmowania decyzji. 2. Stan mojego zdrowia w pełni
pozwala na wzięcie udziału w biegu na 10 i 5 km,  nordic walking/rowery/bieg/marszobieg w dniu
10.10.2021r. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji
biegu  przez  Stowarzyszenie  Wagon Inicjatyw z  siedzibą  w Żurominie  ul.  Szkolna  11/28  zgodnie  z
przepisami  powszechnie  obowiązującego  prawa.  Wyrażam  zgodę  na  publikację  mojego  imienia  i
nazwiska  w  relacjach  z  biegu  Zielona  Mila.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych  przez  Partnerów i  Sponsorów biegu.  4.  Podczas  biegu   zobowiązuję  się  stosować  do
wszelkich  poleceń  oraz  instrukcji  otrzymanych  od  organizatorów  i  ich  przedstawicieli,  w  tym
wolontariuszy, a także służb medycznych i ratowniczych. 5. Uczestniczę w biegu/imprezie na własne
życzenie i ryzyko, w celu wystawienia swojego organizmu na próbę. Mam świadomość, że bieg to
wydarzenia podwyższonego ryzyka, w trakcie których mogę doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym
m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju
niedogodności  związanych  z  charakterem  biegu  i  oświadczam,  że  ponoszę  osobiście  wyłączną
odpowiedzialność za ich zaistnienie. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przeze mnie lub
powstałej  z  moim  udziałem  nie  będę  wnosić  jakichkolwiek  roszczeń  z  tego  tytułu  wobec
organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących na biegu  i zwalniam ich z wszelkiej
odpowiedzialności za doznane przeze mnie szkody, które związane są z moim uczestnictwem w biegu
6.  Ponoszę pełną i  wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przeze
mnie  komukolwiek  podczas,  w wyniku lub w związku z  moim uczestnictwem w biegu 7.  Podane
przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego
stanu zdrowia, istotna z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas biegu, nie została przeze
mnie pominięta ani zatajona. 8. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego oświadczenia,
w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem w biegu  będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwości miejscowej. 9. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin  biegu Zielona Mila VII. 10. Chcę
wziąć czynny udział w biegu Zielona Mila VII i oświadczam, że wiem, iż wiąże się to z utrwaleniem na
zdjęciach i filmach, a następnie ewentualną publikacją relacji z biegu. 

…......................................                          …..............................................                     …...........................

podpis                                                                   miejscowość                                                               data



OŚWIADCZENIE OPIEKUNA MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA BIEGU ZIELONA MILA

Ja:

Pesel:

 Niniejszym  oświadczam,  że:  1.  Jestem  Opiekunem  Prawnym  małoletniego  (imię  i  nazwisko)
………………………………………………………………….………, nr PESEL ……………….……………………………. (zwanego/j
dalej Uczestnikiem) i mam pełną zdolność do czynności prawnych, w związku z czym wyrażam zgodę
na udział Uczestnika w Zielonej Mili. Nie znajduję się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu
alkoholu lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które mogą w
jakikolwiek  sposób  wyłączać  lub  ograniczać  moją  sprawność  psychomotoryczną  i  podejmowane
decyzje.  2.  Stan  zdrowia  Uczestnika  w  pełni  pozwala  na  wzięcie  udziału  w  wybranej   formule
Zielonej  Mili 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych Uczestnika
na potrzeby organizacji biegu Zielona Mila przez Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw ul. Szkolna 11/28,
09-300  Żuromin,   zgodnie  z  przepisami  powszechnie  obowiązującego  prawa.  Wyrażam  zgodę  na
publikację imienia i nazwiska Uczestnika w relacjach z biegu Zielona Mila. 4. Podczas biegu Zielona
Mila   Uczestnik  zobowiązuje  się  stosować  do  wszelkich  poleceń  oraz  instrukcji  otrzymanych  od
organizatorów i ich przedstawicieli, w tym wolontariuszy, a także służb medycznych i ratowniczych. 5.
Uczestnik bierze udział w biegu Zielona Mila na moje życzenie i ryzyko, w celu wystawienia organizmu
na próbę. Mam świadomość, że biegu Zielona Mila to wydarzenie podwyższonego ryzyka, w trakcie
których Uczestnik może doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i
złamań,  a  także  ukąszeń,  wyziębienia  oraz  wszelkiego  rodzaju  niedogodności  związanych  z
charakterem biegu i oświadczam, że ponoszę osobiście jako Opiekun wyłączną odpowiedzialność za
ich zaistnienie. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przez Uczestnika lub przeze mnie lub
powstałej  z  udziałem Uczestnika  lub mojej,  nie będę wnosić  jakichkolwiek roszczeń z  tego tytułu
wobec organizatorów, ich współpracowników i  wolontariuszy pracujących na biegu Zielona Mila  i
zwalniam ich z wszelkiej odpowiedzialności za doznane przez Uczestnika lub przeze mnie szkody, które
związane  są  z  uczestnictwem  Uczestnika  w  biegu  Zielona  Mila.  6.  Ponoszę  pełną  i  wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika komukolwiek podczas,
w wyniku lub w związku z uczestnictwem Uczestnika w biegu Zielona Mila. 7. Podane przeze mnie
dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na temat mojego stanu zdrowia
lub stanu zdrowia Uczestnika, istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa Uczestnika podczas biegu
Zielona Mila , nie została przeze mnie pominięta ani zatajona. 8. Wszelkie ewentualne spory wynikłe
na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z uczestnictwem Uczestnika w biegu Zielona
Mila   będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości  miejscowej.  9.  Zapoznałem/am się i
akceptuję regulamin biegów Zielona Mila.  

…......................................                          …..............................................                     …...........................

podpis                                                                   miejscowość                                                               data



……………………………………., dnia …………………………………

 OŚWIADCZENIE dla biegnących z wózkiem

Ja, …........................................................................................................................... niżej podpisany(-a) 

legitymujący(-a)  się  dowodem  osobistym  seria  ………………..  numer  …………………………………  będąc
uczestnikiem (uczestniczką) VII Zielonej Mili  wyrażam chęć startu w biegu z wózkiem dziecięcym i
jednocześnie: - zobowiązuję się do zachowania szczególnej ostrożności podczas całego biegu - biorę
na siebie  pełną odpowiedzialność  za  start  z  wózkiem dziecięcym, w szczególności  za  potencjalne
kontuzje  pozostałych  uczestników  biegu  wynikające  z  najechania  lub  potrącenia  wózkiem  -
zobowiązuję się do startu z końcowej części strefy startowej - zobowiązuję się do dołożenia wszelkich
starań by mój start z wózkiem nie powodował dodatkowych utrudnień dla pozostałych uczestników
biegu - zobowiązuję się do podporządkowania poleceniom Organizatora, wolontariuszy dotyczącym
biegu z wózkiem. 

………………………………………………… 

czytelny podpis 


