
Regulamin 

Rodzinny Mini Maraton 

Cel imprezy 

1. Upowszechniania biegania jako najprostszej formy ruchu 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia 

3. Umożliwienie zawodnikom współzawodnictwa 

Dane organizatora 

1. Organizatorem wydarzenia jest OSiR Wawer, z siedzibę przy ul. V Poprzeczna 22 w 

Warszawie 

2. Wykonawcą jest Fundacja ProTmpo, z siedzibą przy ul. Kwatery Głównej 46E/27 w 

Warszawie 

Termin i miejsce imprezy 

1. Wydarzenie odbędzie się 16 października 2021 r. 

2. Biuro zawodów, miejsce startu i mety zlokalizowane będzie przy siedzibie Lasów 

Miejskich, ul. Korkowa 170A w Warszawie 

3. Trasa biegu przedstawiona została w załączniku nr 1. 

Przebieg i stopień trudności trasy 

1. Wydarzenie ma charakter biegu rodzinnego. Trasa o długości 4,2 km wytyczona 

będzie leśnymi drogami i ścieżkami.  

2. Każdy kilometr trasy zostanie oznaczony, a na skrzyżowaniach dróg obecni będą 

wolontariusze zabezpieczający trasę  

Opłaty startowe i informacje o pakietach startowych 

1. Bieg dla uczestników jest bezpłatny 

2. Pakietem startowym jest pamiątkowy numer startowy z chipem pomiarowym oraz 

kupon na posiłek regeneracyjny 

Limit zawodników 

1. Organizator przygotował 250 pakietów startowych. 

Zasady przyjmowania zgłoszeń i rejestracji uczestników 

1. Zapisy będą przyjmowane jedynie w dniu wydarzenia od momentu rozpoczęcia pracy 

przez biuro zawodów tj. od godziny 9:00 

2. Po wyczerpaniu limitu dalsza rejestracja nie będzie możliwa. Decydować będzie 

kolejność zgłoszeń 

3. Podczas rejestracji uczestnik musi podać swoje dane osobowe oraz wyrazić zgodę na 

ich przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych 

osobowych 



4. Podczas rejestracji zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwskazań co do 

udziału w zawodach sportowych o podwyższonym wysiłku fizycznym  

5. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować jedynie po pisemnym wyrażeniu na to zgody 

w dniu wydarzenie. Zgoda musi zostać wypełniona i podpisana przez 

rodzica/opiekuna prawnego osobiście w biurze zawodów 

6. Podczas wydarzenia będą wykonywane, a następnie przetwarzanie i udostępniane 

zdjęcia i filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych oraz ich 

dane osobowe. Biorąc udział w wydarzeniu, uczestnicy i obserwatorzy wyrażają 

zgodę na upublicznienie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach i filmach 

wykonanych podczas wydarzenia, a także ewentualnych ich danych osobowych. 

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach 

podejmowanych przez OSiR Wawer. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane 

na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także udostępniane 

uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. Udział w 

wydarzeniu i tym samym  udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest 

dobrowolne, jednak niezbędne w przypadku uczestnictwa w wydarzeniu. Dane te nie 

będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

jego danych osobowych, jak również prawo do sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie 

działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, 

której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych 

należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć 

Szczegółowy program imprezy 

9:00 – otwarcie biura zawodów 

10:00 – oficjalne otwarcie miasteczka biegowego 

11:50 – rozgrzewka przed startem 

12:00 – start biegu rodzinnego na dystansie 4,2 km 

13:00 – zamknięcie trasy biegu 

13:30 – zakończenie wydarzenia 

Zasady korzystania depozytu 

1. Depozyt podczas wydarzenia będzie dostępny w godzinach pracy biura zawodów 

2. Drobne przedmioty i ubrania będą pakowane w worki ochronne przez wolontariuszy i 

oznaczane numerem startowym zawodnika 

3. Pozostawione rzeczy w depozycie będą wydawane tylko i wyłącznie na podstawie 

numeru startowego przedstawionego przez zawodnika 

Zasady klasyfikacji, informacje o nagrodach i zasadach ich przyznawania 

1. Ze względu na rodzinny charakter wydarzenia prowadzona będzie tylko ogólna 

klasyfikacja zawodników 

2. Na podstawie chipów pomiarowych umieszczonych w pamiątkowych numerach 

startowych każdemu z uczestników zostanie zmierzony czas  



3. Na mecie każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz butelkę wody 

niegazowanej 

4. Organizator zapewni ciepły posiłek oraz herbatę dla każdego z uczestników 

Inne warunki i postanowienia organizatora. 

1. Parking dla samochodów uczestników wydarzenia zlokalizowany będzie wzdłuż ul. 

Jagiellońskiej 

2. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do poleceń wolontariuszy, a 

także do przestrzegania przepisów o Ruchu Drogowym 

3. Organizator podczas wydarzenia zapewnia zabezpieczenie medyczne w postaci 

karetki podstawowej z zespołem dwóch ratowników medycznych. 

Kontakt 

1. Wszelkie pytania w kwestiach związanych z wydarzeniem proszę kierować do 

wykonawcy na adres daniel.nowak@protempo.pl 


