
 
 

 
REGULAMIN  

CYKLU 4 MARSZOBIEGÓW  
„MARSZOBIEGOWE PORY ROKU”  

 

§ 1 
ORGANIZATOR 

1. Organizatorem cyklu 4 Marszobiegów „Marszobiegowe Pory Roku” (zwanym dalej         
Organizatorem) jest:  

Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106, tel. +48 91 311 95 oraz działająca na            
terenie gminy Kołbaskowo grupa sportowa Kijki&Szpilki. 

2. Partnerem cyklu jest  
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu. 

 
§ 2  

CELE 

1. Promocja Gminy Kołbaskowo i jej walorów turystycznych.  
2. Promocja zdrowego stylu życia.  
3. Upowszechnienie chodu, biegania i marszu nordic-walking jako form aktywnego         

wypoczynku i prostych form uprawiania sportu.  
4. Promocja działalności charytatywnej.  
5. Promocja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji .  

 
§ 3 

IDEA MARSZOBIEGÓW 

Cykl „Marszobiegowe Pory Roku„ nie jest typowym wyścigiem. Celem każdego zawodnika           
jest samodzielne pokonanie wybranej przez siebie liczby kilometrów (dopuszczalne         
formy udziału w zawodach: bieg, nordic walking, marsz).  
 

§ 4 
TERMIN I MIEJSCE 

1. 4 Marszobiegi w ramach cyklu „Marszobiegowe Pory Roku" odbędą się: 
- 21 marca 2020 r. (sobota), 
- 20 czerwca 2020 r. (sobota), 
- 20 września 2020 r. (niedziela), 



- 5 grudnia 2020 r. (sobota).  
2. Marszobiegi organizowane będą w godzinach 12:00-14:00 przy Gminnym 

Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu (dalej GOKSIR).  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wskazanych w §4 pkt. 2.  

 
§ 5 

TRASA I LIMIT CZASU 
 

1. Trasę marszobiegu stanowi pętla o długości ok. 1 kilometra. Początek trasy           
zlokalizowany będzie w pobliżu GOKSiRu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości trasy.  
3. Zawodnik może zakończyć swój udział w marszobiegu po pokonaniu dowolnej          

liczby okrążeń. 
4. Zawodnicy ograniczeni są limitem czasu, wynoszącym 2h:00m:00s.  
5. Dopuszczalne jest rozpoczęcie swojego udziału w dowolnym momencie, w trakcie          

trwania marszobiegu.  
6. Na trasie marszobiegu nie będzie zlokalizowanych punktów kontrolnych pomiaru         

czasu.  
 

§ 6 
PUNKT NAWADNIANIA 

PUNKT MEDYCZNY 
 

1. Na trasie marszobiegu, w pobliżu startu umiejscowiony będzie jeden punkt z           
wodą dla zawodników.  

2. W dniu zawodów Punkt medyczny zlokalizowany zostanie na terenie Gminnego          
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 

§ 7 
BIURO ZAWODÓW 

 
1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w GOKSIR w Przecławiu.  
2. Biuro będzie czynne w przeddzień każdego marszobiegu w godz. 18:00 – 20:00  

oraz w dniu zawodów w godz. 10:30-12:00. 
 
 

§ 8 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
1. W marszobiegach mogą wziąć udział osoby, które wcześniej zapisały się na bieg i             

dokonały opłaty startowej. 
2. Osoby, które w dniu 21.03, 20.06, 20.09, 05.12.2020 roku nie będą miały            

ukończonego 18. roku życia dodatkowo zobowiązane są do przedstawienia zgody          
rodzica/opiekuna prawnego na udział w marszobiegu.  

Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej stanowi Załącznik nr           
1 do Regulaminu (będzie również dostępny w biurze zawodów). 

3. Dzieci, które w dniu marszobiegu nie będą miały ukończonego 16 roku życia            
zobowiązane są do udziału w marszobiegu z pełnoletnim opiekunem, który może,           
ale nie musi, dokonać swojego zgłoszenia jako uczestnik. Jeżeli opiekun zgłosi           
chęć uczestnictwa obowiązują go wszystkie postanowienia tego Regulaminu.  

4. Warunki udziału w marszobiegu:  



a. Zgłoszenie uczestnictwa w formie elektronicznej i dokonanie opłaty        
startowej.  

b. Oświadczenie zawodnika o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i         
jego przestrzegania. 

c. Oświadczenie zawodnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału        
w zawodach. 

d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych       
osobowych na potrzeby uczestnictwa w marszobiegu. Wzór zgody na         
przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Ze względu na ochronę nawierzchni Uczestnicy nordic walking zobowiązani są do           
marszu w bucikach ochronnych na kijkach.  

6. Uczestnicy imprezy biorą udział w marszobiegu na własną odpowiedzialność  
i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych           
wypadków. 

7. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb        
porządkowych. Organizator ma prawo usunąć z terenu marszobiegu osoby, które          
w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub         
zachowują się niezgodnie z Regulaminem.  

8. Każdy marszobieg stanowi odrębne wydarzenie. Można uczestniczyć w jednym,         
dwóch, trzech lub czterech marszobiegach. 

9. Limit zgłoszeń do udziału w marszobiegu wynosi 300 osób. Organizator zastrzega           
sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zawodników w przypadku        
osiągnięcia ustalonego limitu.  

 
§ 9 

OPŁATA STARTOWA  
 

1. Ustala się następujące stawki opłat: 
a. 20 zł - wyłącznie dla osób zameldowanych na terenie gminy Kołbaskowo           

lub posiadających Kołbaskowską Kartę Mieszkańca  
b. 30 zł – pozostałe osoby, które dokonają zgłoszenia udziału w          

marszobiegu.  
2. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.  
3. Wszyscy zweryfikowani uczestnicy marszobiegu otrzymają pakiet startowy       

(numer startowy, agrafki, bon na posiłek regeneracyjny na mecie).  
4. Zgłoszeń uczestnictwa w marszobiegu należy dokonywać w formie elektronicznej         

do dnia 09.03.2020r. do godziny 24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc           
startowych poprzez link na stronie www.kolbaskowo.pl lub bezpośrednio na         
stronie: www.protiming24.pl/zapisy.html 

5. Możliwość wniesienia opłaty możliwa jest wyłącznie w chwili rejestracji na stronie           
www.protiming24.pl/zapisy.html 

6. Na listach startowych zostaną umieszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy dokonali         
pełnego zgłoszenia wraz z opłatą startową. 

 
§ 10 

PROGRAM ZAWODÓW 
1. 11:45 Wspólna rozgrzewka przy GOKSiR.  
2. 12:00 Start marszobiegu . 
3. 14:00 Zakończenie  

 
§ 11 



NAGRODY 
1. Wszyscy zawodnicy otrzymają na mecie pamiątkowy medal (medale ze wszystkich 4           

marszobiegów będą łączyć się ze sobą). 
2. Organizator przewiduje losowanie nagród specjalnych. Godzina losowania nagród        

wśród zawodników będzie podana na stronie i w wydarzeniu. 
3. Nagrody rzeczowe nie mogą być wymienione na równowartość środków pieniężnych. 

 
§12 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 
2. Marszobieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  
3. Wszyscy zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,  

w szczególności w kwestiach związanych z indywidualnymi przeciwskazaniami        
zdrowotnymi oraz niedostatecznym przygotowaniem fizycznym. 

4. Z ważnych przyczyn organizacyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do         
odwołania marszobiegu lub jego przerwania.  

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.  
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 
7. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

 
§ 13 

INFORMACJA DLA OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  
Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Z          
administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:        
biuro@kołbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 311 95 10 lub pisemnie na adres             
siedziby administratora.  
 
Inspektor ochrony danych.  
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani           
skontaktować poprzez email iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby         
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach          
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych.  
 
Cele i podstawy przetwarzania.  
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów uczestnictwa  
w wydarzeniach organizowanych w ramach cyklu „Marszobiegowe Pory Roku”. 
 
Dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o          
ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), czyli                  
Pani/Pana zgody.  
 
Odbiorcy danych osobowych.  



Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą: Alano Wojciech Olechowski w         
siedzibą w Szczecinie ul. 3 Maja 30/II p, PROtiming Marcin Wnuk z siedzibą przy ul. Ziemskiej 8,                 
71-812 Szczecin, Krywan Foto Piotr Krywan z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brązowej 4/9              
oraz osoby zapoznające się z materiałami z wydarzenia opublikowanymi w mediach,           
jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad          
prawidłowością funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostki i organy administracji         
publicznej mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji.  
 
Okres przechowywania danych.  
Dane będą przechowywane przez okres 10 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego po              
roku, w którym nastąpiło wyrażenie zgody.  
 
Prawa osób, których dane dotyczą.  
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie            
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach              
sprawowania władzy publicznej,  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych              
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.  
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.  
 
Informacja o wymogu podania danych.  
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody na ich            
przetwarzanie będzie skutkowała brakiem możliwości rejestracji w biegu i otrzymania numeru           
startowego.  
Brak zgody na upublicznienie wizerunku uniemożliwi promocję faktu Państwa uczestnictwa  
w wydarzeniu.  
 

 
 
  



Załącznik nr 1 
do Regulaminu cyklu  

„Marszobiegowe Pory Roku”  
  

 
 

Przecław, dnia ………………….. 2020 r. 
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w cyklu 
„Marszobiegowe Pory Roku". 

 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego: 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………… 
 
na udział w „Marszobiegowe Pory Roku” odbywającego się dnia ...................2020 r.  
w Przecławiu. 
 
Dane rodzica/opiekuna prawnego: 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………….. 
 
Telefon kontaktowy: ………………………………………….. 
 
Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą. 
Jako rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej oświadczam, że znam regulamin cyklu          
„Marszobiegowe Pory Roku” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym          
oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, które wykluczałyby udział mojego          
dziecka/podopiecznego w zawodach. 

…………..…………………………………………………..... 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego         
dziecka/podopiecznego na potrzeby jego uczestnictwa w cyklu „Marszobiegowe Pory Roku”. 
 

…………..…………………………………………………..... 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w celu         
promocji wydarzenia w mediach.  
 

…………..…………………………………………………..... 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
  



Załącznik nr 1 
do Regulaminu cyklu  

„Marszobiegowe Pory Roku”  
 
 

Przecław, dnia ……………………..2020 r. 
 
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczam, że znam regulamin cyklu „Marszobiegowe Pory Roku” i zobowiązuję się do            
jego przestrzegania.  
Niniejszym oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych i jestem osobą          
zdolną do udziału w zawodach, a także startuję na własną odpowiedzialność. 
 

…………..…………………………………………………..... 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby uczestnictwa          
w cyklu „Marszobiegowe Pory Roku”. 
 
 

…………..…………………………………………………..... 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku w celu promocji wydarzenia          
w mediach.  
 

 
…………..…………………………………………………..... 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 


