
 
  

REGULAMIN „MUUSISZ BIEC” 2019 

  

1.ORGANIZATORZY  

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni Stęszewska 26A, Krosinko, 62-050 

Mosina, NIP: 7773347784, oraz  FitComplex Sp. z o. o. Sp. K z siedzibą w Mosinie przy ul Farbiarskiej 

30, NIP 7851800371. 

2. CEL  

Celem imprezy jest:  

- zbiórka pieniędzy na pomoc w rehabilitacji Jasia Wiśniewskiego. 

-popularyzacja i promocja biegania, jako zdrowej formy spędzania czasu wolnego przez całe rodziny,  

-promocja Krajkowa,  

-Integracja społeczności lokalnej. 

3. TERMIN I MIEJSCE  

-Bieg odbędzie się 16.06.2019 roku o godzinie 12:30 (bieg główny), 11:00 sztafeta rodzinna, 10:00 

sztafeta firmowa.   

-dystans biegu głównego to ok 5km. Dystans SZTAFETY RODZINNEJ ( kategoria maluszki i przedszkolaki) 
to ok 750m (3 x 250m), (kategoria starszaki i szkolniaki) to ok 1500m (3x500m) kategoria juniorzy to ok 

3 km (6x500m). W ostatniej kategorii każdy zawodnik biegnie dwa okrążenia. Dystans sztafety firmowej 

to 3 km ( 3 x 3000m)  

-Trasa biegów jest wyznaczona na powierzchni szutrowej, leśnej.  Trasa biegu głównego oznaczona jest 

co 1 km. 

-Biuro Zawodów znajdować się będzie 14 i 15 czerwca w LOFT Fitness Mosina, ul Farbiarska 30, 16 

czerwca na miejscu startu.  

4. PROGRAM IMPREZY  

8:30-9:30 otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych, rejestracja uczestników 09:45 

rozgrzewka przed biegami sztafetowymi odprawa przed sztafetą firmową 

10:00 START SZTAFETY FIRMOWEJ  

    11:40 odprawa przed sztafetami rodzinnymi 

    

  

  



11:00 START SZTAFETY RODZINNEJ maluszki 3x 250m 

11:10 START SZTAFETY RODZINNEJ przedszkolaki 3x 250m 

11:20 START SZTAFETY RODZINNEJ starszaki 3x 500m 

11:30 START SZTAFETY RODZINNEJ szkolniaki 3x500m 

11:40 START SZTAFETY RODZINNEJ juniorzy 3x 1000m 

12:25 rozgrzewka przed BIEGIEM GŁÓWNYM  

12:30 START BIEGU GŁÓWNEGO  

13:20/30 ZAMKNIĘCIE TRASY  

13:40 CEREMONIA DEKORACJI ZWYCIĘZCÓW sztafety firmowej, sztafety rodzinnej oraz biegu 

głównego, losowanie weekendu z KIA wśród wszystkich uczestników biegu. 

Ceremonia dekoracji może odbyć się wcześniej, jeśli wszyscy zawodnicy ukończą bieg wcześniej.  

 

11:00 – 14:00 animacje dla dzieci – „HARD BALL”, mini mundial, „ZOSTAŃ BOHATEREM MUUUSISZ 

BIEC”, dmuchańce, pokazy ratowników medycznych oraz wozu strażackiego, 

12:00- 14:00 namioty regeneracyjne  

10:30 – 14:00 mistrzostwa w dojeniu krowy 

12:00 – 14:00 grill,  

5. OPIS TRASY  

Trasa jest łatwa, wyznaczona po terenach leśnych, drogach polnych i szutrowych. Na trasie nie ma 

większych podbiegów.  

6. LIMIT I POMIAR CZASU  

- Zawodników biegnących w biegu głównym na 5 km obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut od 

startu.  

- Zawodnicy, którzy przed upływem limitu czasu nie dotrą do mety nie będą klasyfikowani.  

- Pomiar czasu w biegu głównym odbywa się przy pomocy elektronicznego pomiaru czasu.  Zawodnicy 

otrzymują chipy w pakiecie startowym wraz z numerem w biurze zawodów. Posiadanie prawidłowo 

zamocowanego chipa oraz widocznego numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i 

sklasyfikowania w komunikacie końcowym.  

- chip jest zwrotny. Zawodnik zobowiązany jest zwrócić go bezpośrednio po ukończeniu biegu. W 

przeciwnym razie zawodnik zostanie obarczony karą umowną w wysokości 20zł.  

- pomiar czasu w SZTAFETACH również jest rejestrowany. Odbywa się to poprzez chip zamocowany do 

pałeczki sztafetowej. Pałeczkę otrzymują drużyny podczas odprawy kapitanów drużyn przed biegiem. 

Zawodnicy zobowiązani są zwrócić pałeczki po biegu. W przeciwnym razie zawodnicy zostaną 
obarczeni karę w wysokości 30zł. . 

7. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA  

-Do startu w biegu głównym  zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.   

-Do startu w sztafecie rodzinnej zostaną dopuszczone drużyny w której minimum jedna osoba nie 

będzie miała ukończonych 16 lat. W sztafecie rodzinnej pierwsze startuje dziecko. Każdy z członków 

drużyny sztafetowej powinien posiadać aktualne badania lekarskie lub przedłużyć oświadczenie o 

zdolności do biegu podpisane osobiście lub przez opiekuna prawnego.  

-zgłoszenia  odbywają  się  przez  stronę  internetową:  
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/muuusisz-biec2019 

https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/muuusisz-biec2019


Przy zgłoszeniu i wybraniu pakietu rozszerzonego należy podać rozmiar koszulki.  

-Przy zgłoszeniach do sztafety rodzinnej należy wpisać członków rodziny w kolejności startu (dziecko 

wpisujemy jako pierwsze).   

-Przy zgłoszeniach do sztafety firmowej kolejność wpisywania członków drużyny jest dowolna.  

-Sztafeta rodzinna będzie klasyfikowana według wieku dziecka:  

1) maluszki – dzieci roczniki: 2016 i 2015 (3,4lata) 

2) przedszkolaki  – dzieci roczniki: 2014, 2013, (5,6 lat) 

3) starszaki – dzieci roczniki: 2012, 2011, 2010, (7,8,9 lat) 

4) szkolniaki- 2009, 2008, 2007, 2006 (10,11,12,13 lat) 

5) juniorzy – dzieci roczniki: 2005, 2004, 2003,  (14,15,16 lat) 

  

-Opłata startowa biegu głównego wynosi:  

   pakiet podstawowy   

  - 35zł zgłoszenia do 28.02.2019 włącznie 

- 45zł zgłoszenia od 01.03.2019 do 31.05.2019 włącznie  

- 50zł zgłoszenia od 01.06 do 16.06.2017 włącznie 

  pakiet poszerzony ( z koszulką) i dodatkowymi niespodziankami 

- 67zł ( zgłoszenia do 16.05.2019 )  

  

-Opłata startowa sztafety rodzinnej wynosi (cena za całą drużynę):  
  

pakiety podstawowe sztafeta rodzina  

• 50zł/drużynę  

• 60zł/drużynę w dniu zawodów pod warunkiem, że organizator dysponuje wolnymi miejscami 

na bieg.  

lub   

pakiet rozszerzony ( z koszulką dla każdego członka drużyny) 

  90zł/drużynę (zapisy do 16.05.2018)  

  

Istnieje możliwość zamówienia koszulki tylko dla wybranych członków drużyny. W tym celu 

należy skontaktować się z organizatorem. 

 

-Opłata startowa sztafety firmowej wynosi ( cena za całą drużynę):  

pakiety podstawowe sztafeta firmowa  

• 66zł/drużynę  

• 80zł/drużynę w dniu zawodów pod warunkiem, że organizator dysponuje wolnymi miejscami 

na bieg.  

lub   

pakiet rozszerzony ( z koszulką dla każdego członka drużyny)  

   99zł/drużynę (zapisy do 16.05.2019)  

Przy opłatach dokonywanych online liczona jest data wpłynięcia środków na konto organizatora. 

Opłatę dokonuje się podczas zapisów przez portal przelewy 24 (link przy formularzu rejestracyjnym).  



90% z kwot wpłaconych od wszystkich uczestników przekazane będzie na 

zbiórkę charytatywną dla Jasia Wiśniewskiego – Fundacja Pomocy 

Osobą Niepełnosprawnym „Słoneczko” – Jan Wiśniewski 574/W 

Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na 
rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu.  

Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym 
celu należy skontaktować się z Organizatorem.   

  

-Zgłoszenia online można dokonywać do dnia: 12.06.2019 lub do wyczerpania limitów miejsc. Po tym 

terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem niewykorzystania 

limitu zgłoszeń. Zgłoszenie i opłacenie udziału w Biegu w dniu zawodów nie gwarantuje otrzymania 

pełnego pakietu startowego.  

-Organizator wyznacza limit uczestników biegu głównego na 300 opłaconych zgłoszeń. Jednocześnie 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu i/lub wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.  

- Organizator wyznacza limit udziału w biegach sztafetowych na 40 drużyn w każdej kategorii. 

Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu i/lub wcześniejszego zamknięcia 

zgłoszeń. 

-Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób nieletnich konieczne będzie okazanie legitymacji szkolnej 

lub innego dokumentu ze zdjęciem.  

-Każdy uczestnik poniżej 18 roku życia ma w obowiązku okazanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego 

na uczestnictwo w biegu.   

-Odbiór numeru startowego możliwy jest osobiście przez uczestnika biegu w Biurze Zawodów,   

-Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. 

Warunkiem odbioru jest przedstawienie:  

• pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby,  

• kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu  

• własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w 
biegu  

-Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony (skracanie trasy, pomoc zewnętrzna) 

będą zdyskwalifikowani.  

-podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu w sposób 

umożliwiający identyfikację  

-Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu.  

-Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.  

-Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator. 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 Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają 
to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.  

  

8. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI   

1. Każdy pełnoletni uczestnik zawodów może składać do Organizatora zastrzeżenia dotyczące 

świadczonych przez Organizatora usług, które dalej będą nazywane reklamacjami.  



2. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rozpatrzenie.  

3. Reklamacja może zostać złożona w klubie LOFT Fitness ul. Farbiarska 30, 62-050 Mosina.  

4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji należy podać: imię, nazwisko, numer PESEL oraz dane 

kontaktowe: telefon, adres e-mail. 5. Reklamacja może zostać złożona:  

5.1. w formie pisemnej – osobiście w klubie LOFT Fitness lub przesyłką pocztową nadaną 
na adresy wskazane powyżej lub  

5.2. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za 

pomocą udostępnionej przez Towarzystwo aplikacji internetowej.  

6. Reklamacje rozpatruje organizator.  

7. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 
dni od dnia otrzymania reklamacji. Wysłanie odpowiedzi przed upływem powyższego terminu 

oznacza jego dochowanie.  

8. Odpowiedź na reklamację Organizator sporządzi na piśmie i nada pocztą na adres 
korespondencyjny składającego reklamację lub - na wniosek składającego reklamację - pocztą 
elektroniczną, o ile składający reklamację wskazał swój adres poczty elektronicznej.  

9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i 
udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni (gdy zachodzi konieczność uzyskania informacji lub 

dokumentów od osób trzecich), Organizator poinformuje składającego reklamację o:  

1) przyczynach opóźnienia,  

2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,  

3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może 

przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.  

  

9. INNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W BIEGU   

-Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 

wrotkach, rolkach, deskorolkach.   

-Dopuszcza się możliwość biegnących z psami pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy przez 

opiekuna i ma założony kaganiec.   
-Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

Uczestników.   
-Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).  - Na 

miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów 

alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych 

wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu.   

- Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których 

zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych 
substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.  

  

10. KLASYFIKACJE I NAGRODY  

-Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal  

NAGRADZANE KATEGORIE:  

• kategoria mężczyzn i kobiet - miejsca I – III w biegu na 5 km  

• kategoria wiekowa K50+ i M50+ I-III miejsce 

• kategoria rodzinnych drużyn Sztafetowych- miejsca I -III (maluszki, przedszkolaki, starszaki, 

szkolniaki i juniorzy)  

• kategoria firmowych drużyn sztafetowych miejsca I-III  

• kategoria mieszkaniec Krajkowa miejsca I-III  

• kategoria drużyna LOFTteamEXTREME miejsca I-III  

• kategoria Gmina Mosina miejsca I-III  



 

W przypadku wystartowania w biegu większej ilości uczestników niż 150 otwarte zostaną kategorie 
wiekowe o czym Organizator powiadomi na stronie biegu.  

  
11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy MUUUsisz biec 

2019 przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem 

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 (zwanym dalej RODO), w celu:  

 

1.1. przeprowadzenia imprezy MUUUsisz biec 2019  tj.:  

a) rejestracji uczestnika,  

b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,  

c) ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,  

d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich 

danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez 

komentatora w trakcie biegu, spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,  

e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, 

klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego 

podmiotu wybranego przez Organizatora,  

f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok 

urodzenia w Biurze Zawodów,  

g) weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów,  

h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, 

wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu 

wybranego przez Organizatora – pkt. X ust. 10, a także na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu 

biegu,   

i) przyznania i wydania nagród,  

j) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,  

 

1.2. marketingowym i promocyjnym Organizatora,  

 

1.3 przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, 

 

2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy 

przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO w celu 

umożliwienia odebrania pakietu startowego w imieniu uczestnika imprezy.  

 

3. Administratorem danych osobowych osób, jest Organizator. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, jest zgoda osoby, której dane dotyczą 

(art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).  

 

5. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez 

uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać 

wycofana w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 



którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w 

następujący sposób:  

a) poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych 

Osobowych, lub pocztą elektroniczną,  

b) poprzez złożenie oświadczenia w Biurze Zawodów.  

 

6. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (firmy współpracujące przy 

organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia. 

Dane będą także udostępnione komentatorom biegu, spikerom na mecie biegu, osobom 

zgromadzonym na trasie i mecie biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora 

danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom 

mediów drukowanych, elektronicznych i innych.  

 

7. Pozyskane dane osobowe uczestników i pełnomocników uczestników będą przechowywane przez 

Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z 

archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych 

osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności 

archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.  

 

8. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące 

uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:  

a) prawo żądania dostępu do danych osobowych,  

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych,  

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych),  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f) prawo do przenoszenia danych osobowych;  

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia 

udziału w imprezie. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie.  

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne 

lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) 

zachowają ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do 

Organizatora. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

  


