
3 Maraton
Kazimierza III Wielkiego 

regulamin

ORGANIZATOR: 
Włocławskie Towarzystwo Rowerowe 
ul. Łanowa 25/11, 
87-800 Włocławek 
NIP 8883062913 

Numer rachunku bankowego: 
53 1940 1076 3082 9309 0000 0000 

KONTAKT: 
Sylwia Pasternak tel. 793 050 670 

Krzysztof Urban tel. 782 067 007 
Michał Nawrocki tel. 600 123 456

wtrowerowe@gmail.com 

MIEJSCE I DATA WYŚCIGU: 
- 14.06.2020 ( niedziela )
- Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego, 
ul. Kazimierza Wielkiego 9, 
87-820 Kowal 



PROGRAM: 

14.06.2020 (niedziela) 

godz. 8:00 - 9:30 – rejestracja i odbiór pakietów, losowanie grup startowych / prosimy o 
przybycie w wyznaczonym czasie. 
godz. 9:30 – 9:50 - ofcjalne otwarcie, złożenie kwiatów przed pomnikiem Kazimierza 
Wielkiego, zdjęcie grupowe 
godz. 10:00 - START wyścigu / grupy 15-sto osobowe start co 3 minuty 

1. Dystans MEGA 
2. Dystans RODZINNY 
3. Dystans MINI 

godz. 15:00 – uroczysta dekoracja, losowanie nagród 
godz. 16:00 – zamknięcie maratonu 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego 
się na stronie internetowej. Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres Organizatora 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora. W tytule przelewu wpisać:
III Maraton im. Kazimierza Wielkiego do 31.05.2020 w kwocie 70 PLN
Wpłata po 31.05.2020 wynosi 90PLN i daje prawo do udziału w maratonie, ale nie 
gwarantuje uzyskania pełnego pakietu startowego. 
3. Prawo startu w maratonie na dystansach zaliczanych do klasyfkacji Pucharu Kazimierza 
Wielkiego mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat (kategoria K1 i 
M1) ma prawo startu wyłącznie na trasie MINI po złożeniu u Organizatora pisemnej zgody 
rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie 
internetowej Organizatora (facebook), a także będzie dostępny w Biurze Zawodów. 
4. Zawodnik zobowiązany jest stawić się w wyznaczonym terminie do Biura Zawodów w 
celu rejestracji uczestnictwa, wylosowania miejsca w grupie startowej oraz pobrania 
pakietu startowego. 
5. Łączny limit zawodników na dystansach MINI I MEGA 200 osób. 
6. Dystans Rodzinny dedykowany jest dla rodzin z dziećmi. Warunkiem uczestnictwa jest 



uiszczenie opłaty w wysokości 20PLN na konto organizatora lub w Biurze Zawodów w dniu 
maratonu. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do sprawowania pełnej opieki nad 
dzieckiem podczas przejazdu i w trakcie trwania imprezy. Dziecko może poruszać się na 
swoim rowerze lub siedzieć w foteliku przymocowanym do bagażnika roweru rodzica lub 
opiekuna prawnego, obowiązkowo musi posiadać kask ochronny. Dystans rodzinny jest 
przejazdem turystyczno-rekreacyjnym i nie zalicza się do klasyfkacji czasowej. Dystans 
rodzinny będzie przeprowadzony na dystansie ok 12 km preferowane rowery to MTB, trasa 
poprowadzona jest drogami szutrowo polnymi i ścieżkami leśnymi. Na trasie będzie 
zorganizowanych kilka punktów kontrolnych z atrakcjami poznawczymi dla dzieci i 
młodzieży. Dla rodziny najliczniejszej przewidziana jest nagroda specjalna, wszystkie dzieci 
otrzymują dyplom i drobne upominki ( słodycze ). Na każdym punkcie trzeba się zatrzymać i
zaznaczyć swoją obecność na liście.

DYSTANS I TRASA: 

1. Dystanse: 
- MINI: ok. 60km (1 pętla) 
- MEGA: ok. 120km (2 pętle) 
- RODZINNY: ok. 12km 

2. Każdy zawodnik podczas zgłoszenia zobowiązany jest zadeklarować dystans na jakim 
wystartuje (MINI/MEGA/RODZINNY). 

3. Długość jednej pętli to ok. 60 km.

 4. Trasa maratonu będzie opublikowana na 10 dni przed planowanym terminem rozegrania
imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy po tym terminie. 

5. Wyścig zostanie przeprowadzony po wytyczonej i oznakowanej trasie wokół 
miejscowości, w której odbywać się będzie edycja III Maratonu im. Kazimierza III Wielkiego.

6. Oznakowana trasa będzie zabezpieczona przez osoby porządkowe. 

7. Wyścig odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie 
niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. 

8. Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne m.in. strome podjazdy i 
zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik. 

9. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 



10. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą 
stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. 

11. Każdy uczestnik III Maratonu im. Kazimierza III Wielkiego jest zobowiązany do jazdy w 
kasku rowerowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z
zaniechania jazdy bez kasku lub w uszkodzonym kasku. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 
wyścigu. 

13. Do wyścigu nie dopuszcza się zawodników posiadających licencję kolarską. 

14. W wyścigu nie mogą brać udziału rowery wyposażone w lemondki, rowery uszkodzone 
oraz niesprawne technicznie. 

15. Na trasie zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. 

16. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien 
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej, osobom porządkowym będącym na 
trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji 
poszukiwawczej.

KLASYFIKACJA:

KOBIETY „K” MĘŻCZYŹNI „M”

1 DO 18 LAT DO 18 LAT

2 18-29 LAT 18-29 LAT

3 30-39 LAT 30-39 LAT

4 40-49 LAT 40-49 LAT

5 50-59 LAT 50-59 LAT

6 60+ 60+

NAGRODY I ŚWIADCZENIA:

1. Każdy zawodnik, który ukończy trasę otrzyma medal pamiątkowy.

2. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w swojej kategorii wiekowej 
otrzyma pamiątkowe puchary. 

3. Nagrodę w wysokości 300PLN, 200 PLN, 100 PLN otrzymują zawodnicy w kat. OPEN na 
dystansie MINI I MEGA



4. Wszyscy uczestnicy maratonu biorą udział w losowaniu nagród. 

5. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia: numer startowy, pomiar czasu, posiłek
regeneracyjny (napoje, owoce), zabezpieczenie medyczne, dobrą zabawę w trakcie trwania 
maratonu.

KARY

1. Organizator może zasądzić następujące kary: upomnienie, kara czasowa, dyskwalifkacja. 
2. Zawodnik może zostać ukarany za: jazdę bez kasku, jazdę w słuchawkach podczas 
wyścigu, ominięcie punktu kontrolnego, łamanie zasad Ruchu Drogowego, śmiecenie poza 
bufetem regeneracyjnym, nieposzanowanie środowiska naturalnego, nieprzestrzeganie 
zasady „fair play”, zmianę grupy startowej i inne zachowania uznane przez sędziego 
głównego zawodów jako przewinienia. 
3. Decyzja sędziego dotycząca kary jest ostateczna. 

WYNIKI

Ofcjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz drukowane 
w trakcie imprezy po ukończeniu danego dystansu. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator maratonu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 
czasie maratonu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich 

2. Udział w maratonie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 
odpowiedzialność, niezależnie od warunków zastanych na trasie 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy zgubione lub zniszczone podczas 
imprezy oraz za szkody wyrządzone przez uczestników

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy III 
Maratonu Kazimierza III Wielkiego przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu: 



1. przeprowadzenia imprezy III Kujawskiego Maratonu Kazimierza III Wielkiego tj.: 

a) rejestracji uczestnika, 
b) przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej, 
c) ustalenia wysokości opłaty startowej, 
d) wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez 
ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy 
odbiorców przez komentatora w trakcie imprezy oraz w prasie, radiu, telewizji i innych 
mediach, 
e) prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria 
wiekowa, płeć, klub bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora i/lub 
innego podmiotu wybranego przez Organizatora, 
f) prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, 
rok urodzenia, klub, kategoria startowa w Biurze Zawodów, 
g) weryfkacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, 
h) prezentacji wyników w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, 
płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora 
i/lub innego podmiotu wybranego przez Organizatora a także na mecie maratonu, 
bezpośrednio po zakończeniu wyścigu, 
i) przyznania i wydania nagród, 
j) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora, - marketngowym i 
promocyjnym Organizatora. 

Administratorem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1 jest: 
Włocławskie Towarzystwo Rowerowe LUMAC LIKE BIKE WTR, 
z siedzibą: ul. Łanowa 25/11, 87-800 Włocławek, 
adres poczty elektronicznej: wtrowerowe@gmail.com. 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Sylwia Pasternak tel. 793 050 670, 
e-mail: wtrowerowe@gmail.com 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 jest 
zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). W związku z faktem, że podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, 
przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób: 
a) poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby 
Administratora Danych Osobowych, 
tj. Włocławskiego Towarzystwa Rowerowego LUMAC LIKE BIKE WTR 



z siedzibą przy ul. Łanowej 25/11, 87-800 Włocławek lub na adres poczty elektronicznej 
Administratora Danych Osobowych, tj. wtrowerowe@gmail.com, 
b) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów. 

Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą 
podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (frmy 
współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie 
stosownych umów powierzenia. Dane będą także udostępnione komentatorowi imprezy, 
osobom zgromadzonym na trasie i mecie wyścigu, osobom czytającym strony internetowe 
Administratora danych oraz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych 
osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, elektronicznych i innych. Dane osobowe 
uczestników, a także pełnomocników uczestników nie będą przekazywane do państw 
trzecich ani organizacji międzynarodowych. Pozyskane dane osobowe uczestników i 
pełnomocników uczestników będą przechowywane przez Administratora danych 
osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją 
dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych 
osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących 
działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu 
wycofania zgody. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) 
przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora 
Danych Osobowych: 
a) prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 
wzięcia udziału w imprezie III Maratonu Kazimierza III Wielkiego. Nie podanie danych 
spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w imprezie. 
Uczestnik imprezy może wyrazić zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i 
czasowo wykorzystanie wizerunku przez Organizatora, tj. 
Włocławskiego Towarzystwa Rowerowego LUMAC LIKE BIKE WTR z siedzibą przy 



ul. Łanowej 25/11, 87-800 Włocławek obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i 
wykorzystanie wykonanych zdjęć przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych i 
promocyjnych imprezy pn.: III Maratonu Kazimierza III Wielkiego, przetwarzanie w mediach 
elektronicznych i drukowanych. 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku następuje poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego okienka (tzw. checkboxu) w trakcie dokonywania zapisu przez Internet na 
stronie Organizatora albo poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze 
Zawodów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
2. Uczestnicy maratonu całą jego trasę pokonują samodzielnie. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki losowe podczas dojazdu na zawody
i powrót z nich 
4. Wszyscy uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku
w relacjach z przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach 
promocyjnych organizatora. 
5. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu.


