
MARATON  MTB                                        

PATEREK – 30.10.2022 

Regulamin 

 

 

1. CEL ZAWODÓW:   

 

- propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego stylu życia; 

- ukazanie alternatywy spędzania  czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

- propagowanie edukacji leśnej; 

- promowanie regionów Krajny i Pałuk; 

- popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej; 

- kształtowanie ducha rywalizacji sportowej i postawy ”fair play”; 

- współzawodnictwo uczestników maratonu. 

 

2. ORGANIZATOR: 

 

- LZS Skra Paterek, 

- Nakielski Sport Sp. z o.o., 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku. 

- IT-ROS Sebastian Rosenau 

 

Kontakt z przedstawicielami Organizatora: 

Sebastian Rosenau 

Tel. 600-298-616 

Piotr Winklewski 

Tel. 729-801-455 

e-mail: krajna-maraton@wp.plwp.pl jna-maraton@wp.pl  

 

3. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 

 

30.10.2022  – Biuro maratonu:  Teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku, ul. Kcyńska 6A, 

89-100 Nakło nad Notecią. 

 

4. PROGRAM IMPREZY: 

 

- start dystansu 35 km o godz. 11:00; 

- zamknięcie trasy godz. 14:00,  

- dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych od godz. 14:00 

 

5. KATEGORIE WIEKOWE: 

 

Mężczyźni: 

• open,  

• kategoria M1 - od 16 do 21 lat  



• kategoria M2 - od 22 do 29 lat   

• kategoria M3 - od 30 do 39 lat  

• kategoria M4 - od 40 do 49 lat  

• kategoria M5 - od 50 do 59 lat  

• kategoria M6 - od 60 lat i starsi 

       Kobiety: 

• open,  

• kategoria K1 - od 16 do 21 lat 

• kategoria K2 - od 22 do 29 lat 

• kategoria K3 - od 30 do 39 lat 

• kategoria K4 - od 40 do 49 lat 

• kategoria K5 - od 50 lat i starsze).  

 

W maratonie nie mogą startować osoby poniżej 16 roku życia. 

 

6. OPŁATY STARTOWE: 

 

− 90 PLN wpłata na konto dokonana do dnia 16.10.2022 roku. 

 

Termin 16.10.2022 jest ostatecznym terminem zapisu i wpłaty startowej. 

Organizator nie przewiduje możliwości zapisania się na Maraton MTB w dniu zawodów. 

 

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły maratonu.  

Po uiszczeniu opłaty startowej w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie 

zwraca opłaty wpisowej. 

Organizator przewiduje limit 200 zawodników. 

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

Uczestnikiem może być każda osoba, która spełni poniższe warunki: 

Dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej: www.maratonczykpomiarczasu.pl  

Osoby zgłoszone drogą elektroniczną są zobowiązane do złożenia stosownych podpisów podczas 

weryfikacji w Biurze Zawodów.  

a) Dokonanie opłaty startowej  za pomocą strony internetowej: 

www.maratonczykpomiarczasu.pl 

b) Udział w zawodach maratonu mogą wziąć  udział tylko osoby  pełnoletnie z zatrzeżeniem 

pkt c). 

c) Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w zawodach MTB tylko za pisemną  zgodą 

rodziców lub opiekunów prawnych (formularz zgody załącznik nr 1 regulaminu lub 

dostępny tylko w biurze zawodów). 



d) Każdy uczestnik przed startem w maratonie  ma obowiązek zapoznać się z niniejszym 

regulaminem.  

 

Zgłaszając się do udziału w maratonie uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: 

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

z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników 

za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. 

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.  

Każdy uczestnik startujący jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający 

się po trasie bez wymaganego kasku będą zdyskwalifikowani. 

W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę zawieszenia/dyskwalifikacji za 

używanie środków dopingujących. 

 

8. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW: 

 

MARATON MTB rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem: 

- Ustalony jest podział na kategorie wg. płci oraz wieku (patrz pkt. 5), 

-zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną zawodnicy, którzy 

w najkrótszym czasie pokonają trasę. W razie próby skrócenia trasy zawodnik zostanie 

zdyskwalifikowany, 

- obowiązkowe jest zastosowania się do przepisów ruchu drogowego, 

- zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu. 

- zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz do odnoszenia się 

z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów i pozostałych osób reprezentujących 

organizatora. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy. 

 - we wszystkich spornych sprawach nieregulowanych tymi przepisami będą decydować 

wyznaczeni Sędziowie w porozumieniu z Organizatorem. 

 

9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

 

- nr startowy i chip odbiór w biurze zawodów do godziny 10:00; 

- trofea dla Zwycięzców; 

- sędziów na mecie i w punktach kontrolnych; 

- oznakowanie trasy; 

- bufety na trasie: po pierwszej pętli około 20 km oraz na mecie zawodów. 

- posiłek regeneracyjny dla zawodników; 



- myjkę dla rowerów; 

- pomieszczenia socjalne (szatnia, WC, umywalnia); 

- opiekę medyczną; 

- każdy uczestnik za ukończenie zawodów otrzymuje pamiątkowy medal; 

-uczestnicy są objęci ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków podczas 

pokonywania trasy. 

 

10. PROTESTY: 

 

Protest może zostać złożony jedynie w formie pisemnej do Sędziego Głównego w dniu zawodów 

w terminie do 30 min po ogłoszeniu wyników. Protesty zostaną rozpatrzone przez Sędziego 

Głównego i nie podlegają ponownej weryfikacji i są ostateczne. 

Sędzia Główny – Sebastian Rosenau.  

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody i powrotu z nich. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

zawodów.  

- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i dobrowolnie  

niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. Dopuszcza się do uczestnictwa 

w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań 

medycznych do uczestnictwa w zawodach. 

- Wyścig odbywa się na drogach polnych, leśnych należy zachowywać się zgodnie z zasadami 

ruchu drogowego oraz stosować do poleceń osób wyznaczonych przez organizatora do kierowania 

ruchem. Należy zwrócić szczególna uwagę i ostrożność na pojazdy, które mogą włączać się do 

ruchu z zabudowań domowych lub pól. 

- W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi 

osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. 

- Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając 

swobodny przejazd pozostałym zawodnikom. 

- Brak znajomości regulaminu przez uczestnika nie będzie traktowana jako okoliczność łagodząca. 

- Obowiązuje zakaz poruszania się rowerem po trasie maratonu bez numeru startowego, takie osoby  

będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

- Na trasie wyścigu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy, na których należy zachować 



szczególna ostrożność. 

- W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych. 

- Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk 

żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. 

- Wszyscy zawodnicy proszeni są o zachowanie zasad fair play, zachowania kultury osobistej oraz 

szacunku do innych uczestników zawodów (zwłaszcza o nie używania wulgaryzmów) oraz o nie 

zaśmiecanie trasy wyścigu (dbałość o środowisko naturalne). 

- przyjmującym wpłaty jest LZS Skra Paterek. 

- Organizator nie uwzględnia żadnych reklamacji. 

- Organizator z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 

oraz do jego zmian a w sprawach spornych decyzja podjęta przez organizatora jest ostateczna. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 

(RODO), informuje, że: 

 Administratorem przetwarzanych  danych osobowych jest: 

Nakielski Sport Sp. z o.o. 

Nakło nad Notecią, ul. Kazimierza Wielkiego 21 

 Dane osobowe zwykłe uczestników maratonu przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt 

a (zgoda)  Rozporządzenia 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 (RODO)   celem udziału w Maratonie MTB. 

 Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, brak podania danych osobowych 

uniemożliwia udział w maratonie. 

 Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach archiwizacyjnych 

związanych z nagrodami oraz okresem potencjalnych roszczeń. 

 Dane osobowe mogą być udostępnione współorganizatorom tj.:  

a. LZS Skra Paterek, którego Administratorem danych osobowych jest prezes – 

Radosław Hyży, 

b. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku, którego Administratorem danych 

osobowych jest dyrektor – Alina Sławkowska. Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych jest mgr inż. Sebastian KOPACKI - inspektor.rodo@gmail.com. 



 Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte do 

zautomatyzowanego profilowania  

 Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych; 

 Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest: Arnold Paszta mail: arnold.partner@gmail.com 

 

 

 

 

Załącznik Nr. 1 do regulaminu  MARATONU MTB - 30.10.2022 

 

 

...................................................................................  

(imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

...................................................................................  

(adres zamieszkania)  

 

……………………………………………………………………  

(numer telefonu)  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział osoby niepełnoletniej w „Maratonie 

MTB”. Wyrażam zgodę na udział córki/syna:  

 

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

(imię i nazwisko uczestnika - data urodzenia)  

 

w „Maratonie MTB”, który odbędzie się w dniu 30.10.2022 roku na dystansie 35 km.  
 
 

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

    (miejscowość i data)                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 


