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Regulamin rajdu rowerowego pn.:  
„Struga na rowerze po Puszczy Słupeckiej” 

 
 
I. ORGANIZATOR 
 
Organizator: Gmina Miasto Marki – Urząd Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 
95; 05-270 Marki 
 
II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
1. Popularyzacja jazdy na rowerze. 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
3. Promocja Miasta Marki. 
4. Integracja lokalnego środowiska rowerzystów, rodzin z dziećmi. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE 
 
1. Rajd rowerowy odbędzie się w dniu 10 września 2022 r. (sobota) w Markach. 
2. Start będzie miał miejsce w pobliżu Pumptrack (Róg ulicy Okólnej i 
Grunwaldzkiej).  
3. Biuro zawodów zlokalizowane będzie przy Pumptrucku (oznaczony namiot). 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji i czasu startu. 
 
IV. DYSTANS, TRASA RAJDU 
 
1. Rajd główny dla dorosłych odbędzie się na dystansie 7,5 km., zaś rajd dodatkowy 
dla dzieci odbędzie się na dystansie 2 km. 
2. Start rajdu głównego na dystansie 7,5 km  odbędzie się o godzinie 12:15.  
3. Start rajdu dodatkowego dla dzieci na dystansie 2 km odbędzie się o godzinie 
11:30. 
4. Szczegółowa mapa tras rajdów zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
www.marki.pl oraz www.chronotex.pl. 
5. Na trasach rajdów nie przewiduje się punktów rekreacyjnych. 
6. Trasy rajdów przebiegać będą ścieżkami leśnymi. Ich przebieg może ulec 
zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. 
7. Niedopuszczalne jest skracanie tras rajdów. 
8. Trasy będą oznaczone taśmami co 1 kilometr oraz zabezpieczone przez osoby 
funkcyjne wyznaczone przez Organizatora. 
 
V. LIMIT CZASU 
 
1. Limit czasu na pokonanie dystansu w rajdzie głównym wynosi 60 minut, 
natomiast limit czasu na pokonanie dystansu w rajdzie dodatkowym wynosi 30 
minut. 
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą rajdu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia 
z trasy i nie będą sklasyfikowani. Na prośbę sędziego zamykającego rajd 
zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia trasy i przejścia na ogólnodostępne 
ciągi piesze znajdujące się przy trasie rajdu. 
 
 

http://www.marki.pl/
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VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie rejestracji elektronicznej przez 
stronę www.chronotex.pl oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru 
pakietu w dniu zawodów.  
2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie rejestracji, o której mowa w 
ppkt. 1 powyżej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, 
co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz 
do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione 
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 
4. Łączna liczba Uczestników rajdu jest ograniczona do 250 osób.  
5. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 7 września 2022 roku. 
6. Dodatkowe zgłoszenia w dniu zawodów będą przyjmowane w przypadku 
wolnych pakietów startowych. 
7. Na liście startowej znajdą się osoby, które dokonały rejestracji. 
8. Odbiór pakietów startowych zawodników zapisanych przez stronę rajdu będzie 
możliwy w dniu  10 września 2022 roku w biurze zawodów w godzinach 9:00 do 
10:30. Po godzinie 10.30 wszystkie nieodebrane pakiety zostaną wydane nowym 
zawodnikom. 
9. Każdy pełnoletni uczestnik rajdu musi posiadać dowód tożsamości, a uczeń 
legitymację szkolną celem okazania podczas weryfikacji. Dzieci w wieku 
przedszkolnym i młodsze weryfikowane są na podstawie dokumentu rodzica lub 
opiekuna. 
 
VII. UCZESTNICTWO 
 
1. Prawo uczestnictwa w rajdzie głównym mają osoby pełnoletnie oraz dzieci pod 
opieką rodzica lub opiekuna. 
2. Prawo uczestnictwa w rajdzie dodatkowym mają dzieci do 11 roku życia. 
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w 
rajdzie” podpisanej przez rodzica lub opiekuna podczas odbioru pakietu startowego 
w dniu rajdu. 
4. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 
umożliwia mu na udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi 
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem 
w rajdzie. 
5. W skład pakietu startowego rajdów wchodzi: numer startowy zintegrowany 
z chipem do pomiaru czasu i agrafki, a po ukończeniu rajdu pamiątkowy medal. 
6. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny. 
7. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą zwrotnych chipów zintegrowanych 
z numerem startowym. Numer startowy należy przymocować na przedniej części 
koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego 
modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać 
usunięci z trasy rajdu. 
8. Zawodnicy na mecie nie mający numeru startowego i elektronicznego chipu do 
pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu. 
9. Zabrania się modyfikacji chipu zintegrowanego z numerem startowym. Naruszenie 
zakazu skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika. 

http://www.chronotex.pl/
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VIII. OPŁATY 
 
1. Udział w rajdach  jest bezpłatny. 
2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i 
podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów. 
 
IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY 
 
1. Ustalenia klasyfikacji generalnej rajdów głównego i dodatkowego odbywać się 
będzie na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii 
startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są 
klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). 
2. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca kobiet (dziewczynek) i mężczyzn 
(chłopców) w każdym rajdzie. 
 
X. ZWROTY I REKLAMACJE 
 
Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do 
Organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Kontakt do Organizatora – Damian Pacuszka, tel. 506 033 182, e-mail: 

damian.pacuszka@marki.pl. 
2. Stanowiska wydawania medali i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla 
wszystkich uczestników. 
3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania rajdu. 
4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników 

rajdu. 
5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z 
obecnością lub uczestnictwem w rajdzie. 
6. Wszystkie rajdy odbędą się bez względu na pogodę, chyba, że Organizator 

zadecyduje inaczej. 
7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.chronotex.pl 
oraz www.marki.pl. 
8. W celu wzięcia udziału w rajdzie Uczestnik Rajdu zobowiązany jest podać swoje 
dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym. 
9. W związku z realizacją Rajdu, Organizatora będzie przetwarzał dane osobowe 
uczestnika (opiekuna, rodzica uczestnika) w postaci imienia i nazwiska. Tym samym 
informuje, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w 
Markach (05-270) przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach 
dotyczących danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem 
adresu mailowego: iod@marki.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora danych osobowych; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i udział w rajdzie, a 
dane osobowe przetwarzane są w związku z dobrowolna zgodą uczestnika 
(opiekuna, rodzica nieletniego uczestnika) rajdu, to jest na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

http://www.chronotex.pl/
http://www.chronotex.pl/
http://www.marki.pl/
mailto:iod@marki.pl
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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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą 
udostępniane  innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów przetwarzających 
dane w imieniu Administratora danych osobowych tj. Wojciechowi Mielniczek 
prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Chronotex Wojciech 
Mielniczek” z siedzibą w Bochni przy ulicy Ogrodowej 97, NIP: 868-127-50-43 
na czas 3 miesięcy w celu prowadzenia zapisów i usługi pomiaru czasu 
podczas Rajdu; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia i zakończenia realizacji Rajdu oraz w okresie 
przechowywania dokumentacji związanej z jej realizacją ustalanym zgodnie z 
odrębnymi przepisami; 

6) w uzasadnionych przypadkach osobie, której dane są przetwarzane posiada 
prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli 
zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym 
w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach 
wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy; 

7) osoba, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, telefon: 22 531 03 00; 

8) podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestniczenia w rajdzie; 
9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz profilowaniu. 
10. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje Organizator. 
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