
Regulamin 

Dębowy Maraton Biegowo - Rowerowy 

CSLiW Pogoria III 15.09.2019 r. 

 

 

I. Organizator i Patronat 

11..  Organizatorem „Dębowego Maratonu Biegowo - Rowerowego” jest Centrum Sportu                  

i Rekreacji   w Dąbrowie Górniczej. 

22..  Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa 

Górnicza. 

  

II. Cel 

11..  Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolic. 

22..  Zaprezentowanie walorów turystycznych miasta. 

33..  Upowszechnianie biegania i  jazdy na rowerach. 

 

III. Termin i Miejsce Imprezy 

11..  Data: 15 września 2019 roku. 

22..  Godzina: 11:30 bieg, 13:00 rowery. 

33..  Start: biegacze i rowerzyści startują na ścieżce rowerowej przy ośrodku CSLiW 

Pogoria III. Biegacze biegną trasą rowerową dookoła jeziora Pogoria III, a rowerzyści 

jadą wyznaczoną trasą prowadzącą wokół zbiorników Pogoria III i IV. Start i meta 

trasy biegowej oraz rowerowej znajdują się w tym samym miejscu. 

44..  Długość: Trasa biegowa wynosi ok. 6 km, a Trasa rowerowa ok. 30 km.  

 

IV. Zasady uczestnictwa 

11..  Uczestnictwo w Dębowym Maratonie Biegowo - Rowerowym jest płatne: 

 50 zł/os. lub za drużynę do 09.09.2019 r.  

 60 zł/os. lub za drużynę w biurze zawodów 15.09.2019 r.   

Posiadacze karty „Dąbrowska Rodzinka”- 37,50 zł/os. do 09.09.2019 r. lub                       

45 zł/os w biurze zawodów 15.09.2019 r.   

Posiadacze Karty „Dąbrowska Rodzinka Plus”- 25 zł/os. do 09.09.2019 r. lub                

30 zł/os. w biurze zawodów  15.09.2019 r.   

Zawodnikom startującym w drużynie nie przysługuje zniżka dla posiadaczy kart 

„Dąbrowska Rodzinka” i „Dąbrowska Rodzinka Plus”. 

22..  Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 



33..  „Dębowy Maraton Biegowo - Rowerowy” jest przeznaczony zarówno dla drużyn 

dwuosobowych jak i osób startujących indywidualnie w biegu i na rowerach.  

44..  W przypadku drużyn jeden  z zawodników będzie biegł, a drugi jechał na rowerze. 

Drużyny mogą być w dowolnej konfiguracji tzn. mężczyzna – mężczyzna, kobieta – 

mężczyzna, kobieta – kobieta. W „Dębowym Maratonie Biegowo - Rowerowym” 

może wziąć udział każdy kto: 

 zgłosił swój start,  

 uiścił opłatę startową, 

 najpóźniej dnia 15.09.2019 r. skończył 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich 

prawny opiekun podpisuje w biurze zawodów zgodę na udział w zawodach. 

 posiada aktualne badania lekarskie lub podpisał formularz o zdolności do udziału  

w zawodach na własną odpowiedzialność (dostępny w Biurze Zawodów).                           

55..  Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas 

weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość.  

66..  Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl” oraz „Dąbrowska Rodzinka.pl plus” muszą 

podczas weryfikacji okazać kartę uprawniającą do zniżki opłaty startowej. 

77..  Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego za innego uczestnika. Każdy 

zawodnik musi odebrać swój pakiet osobiście, by podpisać stosowne zgody na 

udział. 

88..  Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze 

Zawodów 15.09.2019 r. w godz. 9:00 – 10:30, które znajdować się będzie                 

w Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria przy zbiorniku Pogoria III. 

99..  Każdy uczestnik etapu rowerowego ma obowiązek startu w kasku ochronnym i do 

korzystania ze sprawnych technicznie roweru. Organizator zastrzega sobie prawo                       

niedopuszczenia do wyścigu uczestnika, który nie będzie ubrany w kask ochronny. 

1100..  Zabrania się zabierania na trasę dzieci w koszykach, wózkach,                    

przyczepkach itp. 

1111..  Rowerzysta, może wystartować w parze tylko z jednym biegaczem,  a biegacz, może 

wystartować w parze tylko z jednym rowerzystą.  

1122..  Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli zawody będzie 

realizowany systemem elektronicznym, liczy się czas netto.  

1133..  Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania wyścigu są ostateczne                               

i niezmienne. 

 

 

 



V. Zgłoszenia 

11..  Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

na stronach internetowych www.csir.pl, www.sts-timing.pl  do 9 września 2019 r.  

22..  Organizator ustala limit 400 uczestników w sumie: indywidualnie i w drużynie.  

33..  W przypadku osiągnięcia limitu zawodników do dnia 09.09.2019 r. w dniu imprezy nie 

będą przyjmowane zgłoszenia do zawodów.  

44..  Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie 

opłaty startowej. 

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: 

Centrum Sportu i Rekreacji, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29.                      

Getin Noble Bank SA o/Dąbrowa Górnicza 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001 

z dopiskiem: „opłata startowa Dębowy Maraton Biegowo - Rowerowy” wraz                            

z podaniem Imienia    i  Nazwiska osoby lub osób z drużyny startującej. 

Posiadacze kart „Dąbrowska Rodzinka.pl” oraz „ Dąbrowska Rodzinka.pl plus” 

proszeni są o podanie informacji o posiadaniu karty. 

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

55..  Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej. 

66..  W przypadku zgłoszenia drużyny w której jeden z zawodników jest powyżej 70 roku 

życia  zgodnie z pkt 5 jest on zwolniony z opłaty startowej, wówczas druga osoba                  

z drużyny jest zobowiązana dokonać opłaty w kwocie 25,00 zł.    

77..  Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty 

startowej. 

88..  Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, wodę na mecie, 

pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny po zawodach. Zgubienie przez 

zawodnika numeru startowego zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za 

przechowywane rzeczy. 

 

VI. Klasyfikacje 

 

11..  Prowadzona będą klasyfikacje: 

a. Klasyfikacja generalna drużyn: 

 generalna kobiet (bieg + rowery), 

 generalna mężczyzn (bieg + rower), 

 generalna mix – kobieta + mężczyzna (bieg + rower). 

b. Klasyfikacja generalna indywidualna: 

 indywidualna kobiet (łączny czas bieg i rower), 

 indywidualna mężczyzn (łączny czas bieg i rower). 

http://www.csir.pl/
http://www.sts-timing.pl/


 

c. Klasyfikacja wiekowa: 

 wiekowa kobiet  startujących indywidualnie (łączny czas bieg i rower),  

 wiekowa mężczyzn startujących indywidualnie (łączny czas bieg i rower) 

 

Nagrody nie dublują się. Zawodnicy w klasyfikacji generalnej indywidualnej                           

i drużynowej  nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych. 

 

KOBIETY: MĘŻCZYŹNI: 

K – 20 : 16 – 29 lat M – 20 : 16 – 29 lat 

K – 30 : 30 – 39 lat M – 30 : 30 – 39 lat 

K – 40 : 40 – 49 lat M – 40 : 40 – 49 lat 

 K – 50 : 50 i starsze  M – 50 : 50 – 59 lat 

 M – 60 : 60 i starsi 

 

Uwaga: Utworzenie danej kategorii wiekowej możliwe jest tylko w przypadku zapisania 

się minimum 3 osób w tej kategorii. 

 

d. Dodatkowe nagrody otrzymają startujący indywidualnie: 

 Najszybsza Dąbrowianka, 

 Najszybszy Dąbrowianin, 

 Najstarsza Uczestniczka, 

 Najstarszy Uczestnik 

 

W kategorii „Dąbrowianin” i „Dąbrowianka” klasyfikowane będą osoby posiadające 

dowód osobisty wydany przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.  

 

VII. Nagrody 

11..  W klasyfikacji generalnej drużynowej i generalnej indywidualnej przyznawane są 

puchary oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3. 

22..  W klasyfikacji wiekowej wśród zawodników startujących indywidualnie przyznawane 

są statuetki oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3. 

33..  Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal po zakończonym wyścigu rowerowym. 

Zawodnicy z drużyn startujący w biegu, otrzymają medal za udział podczas ceremonii 

wręczenia nagród. 



44..  Zawodnicy, którzy nie odbiorą nagród w dniu imprezy mogą odebrać je                       

w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza ) do 7 dni po wyścigu. 

 

VIII. Ochrona danych osobowych 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE Nr 119). Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestnika  jest  Centrum  Sportu  i  Rekreacji     

w Dąbrowie Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane 

przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony 

Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 

32- 261 20 10 wew. 125. 

3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek, 

wizerunek, kraj, płeć, klub, numer konta przetwarzane są w celu: 

 rejestracji uczestników oraz ustalenia  wysokości opłaty startowej  i ew.  zwolnienia   

z obowiązku jej uiszczenia lub przyznania zniżki, 

 wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych 

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

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

 wyłonienia i prezentacji zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych 

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

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

 prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, płeć, klub, 

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

innego podmiotu, wybranego przez Organizatora), 

 prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria 

wiekowa, płeć, klub, wizerunek, na stronie internetowej Organizatora lub innego 

podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na 

tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu), 

 przyznania i wydania nagród, 

 informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora, 

mailto:iod@csir.pl


 statystycznym Organizatora. 

Dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej poprzez opłacenie udziału art. 6 

ust.1 lit. b rozporządzenia, natomiast z zakresie wizerunku w trakcie uczestnictwa 

przetwarzane  są na podstawie zgody na przetwarzanie udzielonej przez uczestnika 

art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do 

przetwarzania następującym kategoriom odbiorców: upoważnieni pracownicy/ 

współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich 

obowiązków muszą posiadać do nich dostęp. 

5. Pana/i Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do 

jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów 

ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami 

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

7. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit.                     

a rozporządzenia, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na 

przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika 

naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy. Niepodanie danych 

uniemożliwi wzięcie udziału w imprezie. 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 
 

IX. Postanowienia Końcowe 

11..  Wszystkich uczestników „Dębowego Maratonu Biegowo - Rowerowego” obowiązuje 

niniejszy regulamin. 

22..  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku 

uczestników utrwalonego na zdjęciach i w materiałach filmowych przedstawiających 

uczestników rajdu, w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych                             

o działalności organizatora, bez względu na rodzaj wykorzystanego nośnika                     

np. na stronie internetowej, FB,  w prasie, telewizji itp.  



33..  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

44..  Każdy zawodnik jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na 

wysokości klatki piersiowej i na ramie roweru, pod karą dyskwalifikacji. 

55..  Organizator zapewnia uczestnikom:  

 opiekę medyczną na trasie i mecie maratonu, 

 elektroniczny pomiar czasu, 

 ubezpieczenie NNW, 

 wodę i posiłek regeneracyjny. 

66..   Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 

77..   Wyniki będą opublikowane na stronach internetowych www.csir.pl oraz www.sts-

timing.pl , a także zostaną  przekazane do informacji mediów. 

88..  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

99..  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

1100..   Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

http://www.csir.pl/
http://www.sts-timing.pl/
http://www.sts-timing.pl/

