
 

REGULAMIN  

„KIDS MTB MARATON OBORNIKI” 

27.04.2019r. 

 

I. Cel imprezy 

1. Popularyzacja kolarstwa, rekreacji oraz turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży. 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku. 

II. Organizator 

1. Seniorski Klub Sportowy Oborniki, ul. Młyńska 5 , 64-600 Oborniki 

2. Just a Fit 

III. Współorganizator 

1. Obornickie Centrum Sportu 

 

IV. Nazwa zawodów, termin, miejsce i trasa 

1. MTB KIDS MARATON OBORNIKI 

2. Termin: 27.04.2019r.  

- dzieci urodzone w latach 2012-2016 

3. Miejsce:  

- biuro zawodów: Oborniki, namiot organizatora (miasteczko) 

- start/meta zawodów na ul. Droga Leśna (na wysokości bramy startowej 

głównego wyścigu) 

4. Trasa wynosi ok. 150m 

Trasa zawodów wyznaczona będzie na ul. Droga Leśna 

V. Zasady rywalizacji i nagrody 

- Pokonują wyznaczoną trasę (ok. 150m) bez prowadzonej klasyfikacji 

- Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal 

 

 



 

VI. Uczestnictwo 

1. W zawodach uczestniczyć mogą osoby za zgodą rodziców, opiekunów prawnych, 

którzy będą obecni podczas zawodów (zgodę na uczestnictwo w zawodach należy 

potwierdzić w dniu zawodów na formularzu przygotowanym przez organizatorów) 

2. W zawodach mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań 

zdrowotnych i lekarskich. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed zawodami do zapoznania się z regulaminem  

i uzyskania zgody od rodziców (opiekunów prawnych), który zobowiązani są do 

podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Uczestnicy startują  

w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność, biorąc udział w zawodach 

przyjmuje do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 

ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym.  

4. Organizator zaleca dokonanie ubezpieczenia od NNW, które uczestnicy wykupują  

w własnym zakresie.  

5. Zgłoszenia do zawodów można dokonać na stronie internetowej i 

www.ocs.oborniki.pl oraz www.mtb.oborniki.pl 

Zgłoszenia do zawodów mogą dokonać tylko rodzice lub opiekunowie prawni. W 

związku z powyższym w formularzu zapisów należy wpisać dane zgłaszającego, 

który zapisując dziecko do zawodów potwierdza zapoznanie się z regulaminem 

zawodów oraz wyraża zgodę na jego udział. 

6. Organizator ustala limit osób startujących w zawodach 

- 100 osób   

7. Za osobę zgłoszoną do zawodów uznaje się osobę której opiekun prawny wypełni i 

prześle formularz zgłoszeniowy (drogą elektroniczną). 

8. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 17 kwietnia lub do 

wyczerpania limitu.  

9. Każdy zawodnik zgłoszony do zawodów musi być zweryfikowany w biurze 

zawodów. W celu dokonania weryfikacji każdy zawodnik musi pojawić się z 

opiekunem prawnym posiadającym dokument tożsamości. 

10. Nie dopuszcza się odbioru pakietu startowego przez inną osobę.  

http://www.ocs.oborniki.pl/
http://www.mtb.oborniki.pl/


 

11. Pakiety startowe wydawane będą w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 

od 8.00 do 8.30. Biuro zawodów znajdować się będzie w namiocie organizatora na 

ternie miasteczka zawodów. 

 

VII. Program czasowy i biuro zawodów 

 8.00 - 8.30 otwarcie biura zawodów,  

 9.00 start zawodów  

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla 

potrzeb organizacji zawodów.  

3. Uczestnicy wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie 

zawodów. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje obsługi medycznej co do 

kontynuowania zawodów są ostateczne i nieodwracalne.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn niezależnych 

od organizatora. 

6. Każdy z rodziców/opiekunów prawnych zgłaszając dziecko się do wyścigu akceptuje 

regulamin zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby organizacji zawodów.  

7. Dzieci startują w zawodach wyłącznie na odpowiedzialność rodziców/prawnych 

opiekunów przyjmując do wiadomości, że zawody liczą się z wysiłkiem fizycznym i 

ryzykiem kontuzji. 

8. Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po zawodach, chyba że, szkoda wynikła z rażącego niedbalstwa lub 

umyślnego działania organizatora. 

9. Każdy zawodnik pobiera w biurze zawodów bezzwrotny numer startowy który jest 

zobowiązany przymocować do kierownicy.  



 

10. Każdy zawodnik zobowiązany jest uczestniczyć w wyścigu w kasku sztywnym, 

jego brak uniemożliwi start w zawodach.  

11. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub 

skradzione podczas zawodów.  

12. Protesty będą przyjmowane i rozstrzygane bezpośrednio po biegu.  

13. Informacje dotyczące zawodów można uzyskać pod adresem: Seniorski Klub 

Sportowy Oborniki ul. Młyńska 5, 64-600 Oborniki, tel. 61 25 05 511 , 

www.justafit.pl. 

IX. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Seniorski Klub Sportowy 

Oborniki z siedzibą w Obornikach ul. Młyńska 5. 

2. Telefoniczny kontakt z Seniorskim Klubem Sportowym Oborniki jest możliwy pod 

numerem telefonu: 61 25 05 511 Adres e-mail: sks.oborniki@gmail.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, promocji i 

archiwizacji wyników zawodów pn. KIDS MTB Maraton Oborniki na podstawie art. 

6 ust 1 pkt a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 

kwietnia 2016r. 

4. Do celów organizacji, promocji i archiwizowania wyników będą przetwarzane dane 

tj.: 

- imię i nazwisko 

- data urodzenia 

- płeć 

- narodowość 

- telefon kontaktowy 

- adres e-mail 

- dane adresowe 

- wizerunek 

 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą innym firmą, które z nami współpracują 

przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, fotograficznych i 

http://www.justafit.pl/


 

video, partnerom i sponsorom imprezy sportowej – przy czym te firmy będą 

przetwarzać dane na podstawie umowy z organizatorem, wyłącznie w zakresie i w 

celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.   

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji, przebiegu 

zawodów do chwili ich zakończenia oraz w celu archiwizacji wyników zawodów na 

czas 10 lat. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu 

udziału w zawodach o których mowa w pkt. 3. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w zawodach. 

11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1) Poinformowano mnie o przysługującym mi prawie cofnięcia niniejszej zgody                    

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby 

wycofanie zgody było tak łatwe jak jej wyrażenie Administrator zapewni mi 

dostęp               w swojej siedzibie do niniejszego formularza i umożliwi złożenie 

podpisu pod klauzulą „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”. 

2) Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Administratora Seniorski Klub Sportowy z siedzibą ul. Młyńska 

5, 64-600 Oborniki, NIP: 606-01-03-675 

W celu organizacji, promocji, archiwizowania wyników zawodów pod nazwą 

„KIDS MTB Maraton Oborniki”, które odbędą się 27 kwietnia 2019r.  


