
 
 

 

REGULAMIN 

I  Szamociński Maraton  MTB 

23 kwietnia 2023r. 
1. Cel zawodów 

 

➢ Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze; 

➢ Propagowanie zasady Fair Play w rywalizacji sportowej; 

➢ Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą; 

➢ Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu I Szamociński Maraton MTB; 

➢ Promowanie lokalnych tras i ścieżek rowerowych. 
 

2. Organizatorzy: 

 

STOWARZYSZENIE  

CHYBA MTB SZAMOCIN 

ul. Margonińska 18 

64-820 Szamocin 

Tomasz Jabłoński, tel. 502 602 226 

email: tomasz.jablonski75@wp.pl 

oraz 

Szamociński Ośrodek Kultury  

64-820 Szamocin, ul. 19 Stycznia 29b  

telefon: 67 284 81 48, e-mail: szamocin@poczta.fm 

Dariusz Rybarczyk, dyrektor tel. 510 087 767, e-mail: dyrektor@szok-info.pl 
 

3. Warunki uczestnictwa i opłaty. 

 

Uczestnikiem I Szamocińskiego Maratonu MTB może być osoba, która spełni następujące 

warunki: 

3.1  Prawidłowo wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:    

       wkrótce  (rejestracja tylko on-line do dnia 17 kwietnia 2023 roku do godziny   

       15:59  Osoba, która zapisała się jest zobowiązana do zgłoszenia się osobiście przed   

       startem w  Biurze Zawodów i złożenia czytelnego podpisu na Oświadczeniu  

       przygotowanym przez Organizatora. 

       Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią  

       regulaminu I Szamocińskiego Maratonu MTB  i akceptacją jego warunków oraz  

       warunków RODO. 

3.2  Dokona opłaty startowej ( opłata tylko przez Internet !), zgodnie z postanowieniami    

       niniejszego Regulaminu. Opłaty za start należy uiścić w terminach podanych na stronie  

       przez organizatora. 

3.3  Uczestnik zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z zawodów do zamontowania   

       numeru startowego z chipem  do kierownicy roweru.  Zabrania się jakiejkolwiek         

       ingerencji w numer startowy, jego kształt oraz   

       wygląd, (w szczególności: zginania, zawijania na kierownicy, montowania w sposób  

       uniemożliwiający identyfikację wzrokową numeru, odrywania chipa, itp.), które mogą  

       spowodować uszkodzenie zainstalowanego w nim chipa, pod rygorem dyskwalifikacji w  

       wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie chipa wynikające z    

       nieprawidłowego obchodzenia się z numerem startowym. Zabrania się pod rygorem      

       wykluczenia z zawodów i dyskwalifikacji , przekazywania swojego numeru startowego      

       innym zawodnikom, celem wzięcia przez nich udziału w zawodach. 
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3.4  Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w maratonie mają osoby które: 

       a) ukończyły 18 lat do udziału w wyścigu MEGA 

       b) w wyścigu MINI FUN od ukończenia 14 lat.  

       Należy przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział nieletniego  

       dziecka w wyścigu MINI FUN  (według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie  

       dostępnego w Biurze Zawodów). 

       W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka zostanie     

       zdyskwalifikowany/a i nieujęty/a w klasyfikacji. 

3.5  Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników     

       niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych). 

3.6  Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan  

       zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.    

       Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny,  

       potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach. 

3.7 Każdy uczestnik  

       ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, innych uczestników I  

       Szamocińskiego Maratonu MTB lub osób trzecich za naruszenie postanowień  

       niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasie, a także  

       innych zarządzeń, instrukcji i wytycznych wydanych przez Organizatorów lub  

       udzielanych uczestnikom na bieżąco w trakcie trwania imprezy  i zobowiązany jest do  

       posiadania numeru startowego wraz z chipem, który udostępniany będzie przez  

       Organizatora przy starcie za opłatą startową. 

3.8. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją  

        niniejszego Regulaminu. 

3.9. Operatorem płatności jest Przelewy 24 należący do grupy PayPro SA ul. Kanclerska 15, 

       60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, a płatności w imieniu  

       organizatora pobiera Maratończyk Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań,  

       NIP: 7661821861 
 

4.  Pomiar czasu: 

 

4.1  Pomiar czasu podczas I Szamocińskiego Maratonu MTB będzie funkcjonował     

       elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Każdy z uczestników  zobowiązany  

       jest do posiadania numeru startowego wraz z chipem, który udostępniany będzie przez  

       Organizatora przy starcie za opłatą startową. 
 

5. Opłaty startowe 

 

5.1  WYŚCIG MEGA – 32 KM - 70,00 zł/osoba                                                                   

5.2  WYŚCIG MINI FUN – 12 km - 50,00 zł/osoba 

       Start w wyścigach pod warunkiem uiszczenia opłaty przelewem za pomocą  Przelewy 24    

       należący do grupy PayPro SA ul. Kanclerska 15, 

       60-327 Poznań  

       Organizatora nie później niż na 6 dni przed zawodami, (decyduje data księgowania wpłat  

       na koncie bankowym). Zawodnik musi być zgłoszony do zawodów przez formularz  

       internetowy, dostępny na stronie wkrótce   

       Należy koniecznie zaznaczyć tytuł wpłaty, wpisując imię, nazwisko i datę urodzenia     

       zawodnika oraz miejscowość, której opłata dotyczy, według wzoru: Kajetan Koło,   

       ur. 10.02.1987 – I Szamociński Maraton MTB:                                                                                              

       WYŚCIG  MEGA lub WYŚCIG MINI/FUN 

5.3  Rejestracja elektroniczna zawodników  zgłoszonych przez Internet  nastąpi do 

       17 kwietnia 2023r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji  

       przelewów bankowych i pocztowych. 

5.4  Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wzięły udziału w zawodach,  

       nie przekroczyły linii startu, bądź nie ukończyły wyścigu. 
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6. Pakiet startowy: 

 

6.1  Pakiet startowy obejmuje: 

       upominek dla każdego uczestnika,  numer startowy z chipem  

       do identyfikacji i pomiaru czasu,  profesjonalny pomiar czasu oraz sms z wynikiem,   

       opaski zaciskowe do przymocowania numeru startowego, bon/identyfikator na catering,   

       bufet z wodą na trasie, bufet z wodą na mecie,  oznakowaną trasę do ściągnięcia w formie  

       gpx na facebooku:  https://www.facebook.com/chybamtbszamocin oraz zaplecze   

       sanitarne. 

6.2 Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz 

       podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów. 

6.3 Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją 

       niniejszego Regulaminu. 

6.4  Operatorem płatności jest Przelewy 24 należący do grupy PayPro SA ul. Kanclerska 15, 

       60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, a płatności w imieniu   

       organizatora pobiera Maratończyk Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, 

        NIP: 7661821861 

 

7. Program zawodów: 

 

7.1 Program zawodów: 

       Godz. 8.30-10:30 – Biuro Zawodów  

       Godz. 10:50 – odprawa zawodników  

       Godz. 11:00 – 11:02 – start wyścig MEGA 

       Godz. 11:10 – start wyścigu MINI FUN  

       ok. godz.14:00 – rozpoczęcie dekoracji  i wręczenie nagród 

       ok. godz. 15.30 – zakończenie imprezy  

       Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.  

       Dodatkowy szczegółowy program z ewentualnymi zmianami będzie podawany przez  

       Organizatora na stronach internetowych i facebooku Organizatorów oraz do wglądu w  

       Biurze Zawodów.  

 

8.    Uczestnicy: 

 

8.1  W wyścigu MEGA mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 16 lat (pisemna zgoda  

       rodziców). W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły  

       zawodnik/zawodniczka nie zostanie ujęty/a w klasyfikacji maratonu. 

8.2  W wyścigu MINI FUN mogą uczestniczyć osoby  niepełnoletnie od 14 roku życia. 

8.3  Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu  

       wjazdu na metę. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący rywalizację nie zostaną  

       ujęci w klasyfikacji danej edycji. Limity czasu na wjazd i ukończenie danego dystansu,  

       będą podawane przez spikera w dniu zawodów przed startem poszczególnych sektorów. 

 

9.   Info o trasie: 

 

9.1  Wyścig zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół  

       miejscowości i dróg oraz ścieżek leśnych, w których odbywać się będzie I Szamociński  

       Maraton MTB. 

9.2  Start dystansów MEGA i MINI/FUN odbędzie się ze startu wspólnego. 

9.3  Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym  

       poinformuje uczestników na stronach internetowych i profilu FB przed zawodami. 

9.4  Trasa będzie oznakowana oraz w newralgicznych punktach zabezpieczona przez osoby   

       porządkowe. 
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9.5   Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy w dniu zawodów w koniecznych  

       przypadkach. 

9.6   Na trasie znajdują się trudne do pokonania i niebezpieczne odcinki, strome zjazdy i  

       podjazdy, śliskie korzenie drzew, kamienie, zwierzyna leśna orazosoby i  pojazdy  
       mechaniczne nie związane z wyścigiem, itp. 
9.7   Na trasie maratonu będzie znajdowało się 1 stanowisko z bufetem.  

9.8   Zawodnik podejmując wysiłek fizyczny musi uwzględnić własny stan zdrowia,  

       predyspozycje fizyczne oraz trudne warunki atmosferyczne, jakie mogą się pojawić   

       podczas maratonu. 

 

10. Kategorie: 

 

- WYŚCIG MEGA 

OPEN KOBIETY  

K2- kobiety od 18 do 29 lat  (rok. ur. 2005-1994) 

K3 - kobiety od 30 lat do 39 lat ( ur. 1993-1984) 

K4 - kobiety 40 lat i starsze  

 

- WYŚCIG MEGA  

OPEN MĘŻCZYŹNI 

M2 - mężczyźni od 18 do 29 lat (rok. ur. 2005-1994) 

M3 - mężczyźni od 30 do 39 lat  (ur.1993-1984) 

M4 - mężczyźni od 40 do 49 lat (ur. 1983-1974) 

M5 - mężczyźni od 50 lat do 59 lat (ur.1973-1962) 

M6 - mężczyźni od 60 lat i starsi  

 

-  WYŚCIG MINI/FUN   

OPEN DLA WSZYSTKICH RAZEM 

 

11.  Klasyfikacja: 

 

11.1  Klasyfikacja dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Miasta i Gminy Szamocin w  

          wyścigu MEGA i MINI/FUN 

11.2  Zwycięzcami KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ w poszczególnych kategoriach i  

          dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę  

          maratonu. 

11.3  Kategorie kobiet w wyścigu MEGA w przypadku ilości poniżej 10 zawodniczek łącznie 
         z wszystkich roczników zostaną połączone w wyniku czego klasyfikowana będzie tylko 
         kategoria OPEN  dla wszystkich zawodniczek.  
 

12.   Ruch drogowy 

 

12.1  Maraton będzie się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym.                                                                                

12.2  Zawodnicy  muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość  

         wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

12.3  Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą  

         stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. 

12.4  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

 

 

 

 



-4- 

 

 

13.   Kary: 

 

13.1  Organizator może zasądzić następujące kary: 

13.2  Dyskwalifikacja w/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady  

         niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w  

         zależności od zaistniałej sytuacji, przez Organizatora. 

 

14.   Protesty 

 

          Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać  

          wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów.  

         Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z maratonu będą przyjmowane przez okres  

         30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.  

         Decyzja ostateczna należy do Organizatora. 

 

15. Ochrona środowiska: 

 

15.1  Ochrona środowiska naturalnego Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i  

         bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami  

         bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać  

         szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 

 

16. Informacje końcowe:  

 

a)      Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku  

         osób nieletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów) i ponosi  

         odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

b)      Uczestnik zobowiązuje się do: 

c)      Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany  

         jako usprawiedliwienie). 

d)      Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

e)      Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji, służb porządkowych i organizatorów  

         imprezy. 

f)      Jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie. 

g)     Kulturalnego zachowywania się. 

h)      Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. 

i)      Obecności podczas dekoracji wręczania nagród w dniu zawodów, w celu odebrania  

        przysługujących wyróżnień. Jest to warunek konieczny do ich otrzymania. Nieobecność  

        skutkuje przepadnięciem nagrody. 

j)      Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że: 

k)     Zapoznał się i akceptuje regulamin I Szamocińskiego Maratonu MTB wraz z  

        warunkami RODO. 

l)      Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz  

        sponsorów maratonu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

ł)      Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także  

         wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i  

         telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów I Szamociński  

         Maraton MTB. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników i publiczne  

         podanie jego danych osobowych. 

m)    Jest zdolny do udziału w I Szamocińskim Maratonie MTB, nie są mu znane żadne  

         powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na  

         własną odpowiedzialność. 
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n)      Podane dane personalne są prawdziwe i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu  

         Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z  

         rzeczywistością. 

o)     Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania  

        powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w namiocie pomiaru czasu znajdującym się  

        przy mecie wyścigu pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej. 

p)     W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej. 

r)      Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu w  

        trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę porządkową. 

s)     Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie  

        trwania zawodów. 

t)     Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z  

        przeprowadzeniem i organizacją I Szamocińskiego Maratonu MTB nie ponoszą  

        odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody  

        osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach  

        spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność  

        cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

u)     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, w związku z wystąpieniem  

        klęsk żywiołowych lub innych, uznanych za działanie „siły wyższej”, bez konieczności  

        zwrotu opłaty startowej. 

w)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych  

        przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio    

        przed udziałem w  I Szamocińskim Maratonie MTB. Zmiany będą publikowane  

        bezpośrednio na stroniach internetowych i facebooku. 

y)     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w  

       załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (RODO - Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

z)     Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu I Szamocińskiego Maratonu  

        MTB oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej  

        zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji,     

        tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych). Organizator zastrzega sobie  

        prawo wykorzystywania do własnych celów wszystkich materiałów zdjęciowych,  

        filmowych, nagraniowych, tekstowych itp. utrwalonych na zawodach lub o nich  

        traktujących.  

 

 

17. Polityka prywatności: 

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, 

    a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  

    Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  

    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich   

    danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

    jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:766182181  

    (zwany dalej „Administratorem”). 
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2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne,  

    jednakże stanowi warunek uczestnictwa w I SZAMOCIŃSKIM MARATONIE MTB.     

   Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997    

   roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem  

   Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  

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

   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  

   rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Warunkiem uczestnictwa w I SZAMOCIŃSKIM MARATONIE MTB jest wyrażenie 

   zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez  

   „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2,        61-619 Poznań, NIP:766182181, w  

   celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego  

   w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania  

   wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk”  

   Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem  

   uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb  

   administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika  

    utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. 

4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom 

    lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie  

   Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie  

    niezbędnym do realizacji biegu. 

5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 

    Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25  

    maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)  

    2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  

    przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  

    uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

    Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.   

   Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o    

    ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z  

    Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27  

    kwietnia 2016 rokuw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  

    danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  

    dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za 

    pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz  

    innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się  

    poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu I SZAMOCIŃSKIEGO  

    MARATONU MTB). 

7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart 

    kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane  

    przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane  

    przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane. 
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19. Postanowienia końcowe: 

 

1. Kontakt do organizatora – Szamociński Ośrodek Kultury, 

    ul. 19 Stycznia 29 b,                                                 

    64-820 Szamocin  

   WSZYSTKIE INFORMACJE PODAJE: 

   Stowarzyszenie CHYBA MTB SZAMOCIN: 

   TOMASZ JABŁOŃSKI  TEL. 502602226 

    MARCIN SZULC            TEL. 693184408 

 

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla 

    wszystkich uczestników. 

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub 

    uczestnictwem w I SZAMOCIŃSKIM MARATONIE MTB. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie. 

6. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii  

    zawodników. 

7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.     

    Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w WYŚCIGU lub  

    podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. 

6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej 

    www.maratonczykpomiarczasu.pl oraz stronie internetowej SZOK i facebooku. 

7. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia 

    I SZAMOCIŃSKIEGO MARATONU MTB. Każdemu z Uczestników  

    I SZAMOCIŃSKIEGO MARATONU MTB przysługuje prawo wglądu w swoje dane  

   osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie  

   Uczestnik MARATONU zobowiązany jest podać swoje dane osobowe o które zapytany  

   zostanie w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Przed i po biegu będą stosowane procedury związane z obostrzeniami na dzień imprezy. 

9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator 

     I SZAMOCIŃSKIEGO MARATONU MTB. 

10. I SZAMOCIŃSKI MARATON MTB może zostać odwołany z przyczyn 

      niezależnych od Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/
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MAPKA WYŚCIGU MEGA – 32 KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPKA WYŚCIGU MINI/FUN – 12 KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-9- 

 

 

SPONSORZY: 
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