
Murowana10 Junior 
REGULAMIN 

Bieg dla dzieci w ramach imprezy Murowana10 
 

1. CEL 
 

• Promocja Miasta i Gminy Murowana Goślina 
• Popularyzacja biegania 
• Promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 
• Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród najmłodszych 

 
2. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 

  

• Organizator Główny: Gmina Murowana Goślina   
pl. Powstańców Wielkopolskich 9, Murowana Goślina (62-095) 
NIP: 777-31-59-427, Regon: 631258595, 

• Współorganizator: APS AGENCY sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-751), Bóżnicza 15/18, 
Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400 

 

3. TERMIN  
 

• Zawody odbędą się w dniu 11.09.2022 (niedziela) 
• Start zawodów: godz. 13:30 
• Miejsce startu: ul. Mściszewska 21, Stadion Miejski 
 

4. OPŁATY ZA PAKIET ZAWODNIKA I FORMUŁA 
 

• Bieg dla dzieci jest bezpłatny i ma formułę ,,dla zabawy,,. Oznacza to brak pomiaru czasu i 
nagradzania – każde dziecko otrzymuje medal i jest zwycięzcą biegu. 

• Bieg ma charakter biegu przeszkodowego – tzn. na trasie biegu ustawione są adekwatne do 
możliwości dzieci przeszkody. 

• Przeszkody będą zabezpieczone sędziami, którzy  będą wspierać maluchy w ich pokonywaniu. 

• Istnieje możliwość towarzyszenia dziecku w biegu pod warunkiem nie przeszkadzania innym 
dzieciom w biegowej zabawie. 

5. GRUPY WIEKOWE/ DYSTANSE 
 

• Dystans ok. 500 m (1 okrążenie): 
 

a) w dniu zawodów będą miały ukończone 4 lata, a nie skończyły 
jeszcze 8 roku życia; 

b) rodzice dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na 
stronie internetowej imprezy potwierdzając znajomość 
regulaminu i akceptując go, podpiszą oświadczenie o stanie 
zdrowia i udziale w zawodach dziecka na własną 
odpowiedzialność oraz wyrażą zgodę na nieodpłatną 
publikację wizerunku dziecka oraz imienia i nazwiska na 



materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w 
ramach promocji imprezy. 

c) dzieci zostaną pogrupowane w oddzielne kategorie (4-5 lat), 
(6-7 lat) oraz 8 lat w ramach których będą rywalizowały. Nie 
oznacza to kategorii wiekowych/ nagradzanych a jedynie 
kategorie w ramach których odbywa się równa rywalizacja. 

• Dystans ok. 1000 m (2 okrążenia): 

a) w dniu zawodów będą miały min 7 lat, a nie skończyły jeszcze 
11 roku życia; 

b) rodzice dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na 
stronie internetowej imprezy potwierdzając znajomość 
regulaminu i akceptując go, podpiszą oświadczenie o stanie 
zdrowia i udziale w zawodach dziecka na własną 
odpowiedzialność oraz wyrażą zgodę na nieodpłatną 
publikację wizerunku dziecka oraz imienia i nazwiska na 
materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w 
ramach promocji imprezy. 

c) dzieci zostaną pogrupowane w oddzielne kategorie (7-8 lat), 
(9 lat), (10-11 lat) w ramach których będą rywalizowały. Nie 
oznacza to kategorii wiekowych/ nagradzanych a jedynie 
kategorie w ramach których odbywa się równa rywalizacja. 
 

 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

• Zawodnicy (opiekuni zawodników) dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają 
znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz 
w czasie publikację wizerunku dzieci znajdujących się pod ich opieką zawartą na zdjęciach lub 
filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych 
organizatora w ramach promocji imprezy Murowana10. Zgoda na publikację wizerunku jest 
dobrowolna, ale niewyrażenie zgody na jego publikację uniemożliwia start w zawodach. 

• Aby wziąć udział w biegu należy odebrać pakiet startowy – w godzinach pracy biura zawodów 
(Stadion Miejski). Startować mogą tylko i wyłącznie dzieci znajdujące się na liście uczestników 
i tylko te, które odebrały pakiet startowy.  
 
 

7. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA, PAKIET 
 

• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. 

• Obowiązuje limit liczby uczestników na każdym dystansie 150 zawodników 

• Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 08.09.2022, o ile nie zostanie wcześniej 
osiągnięty limit maksymalnej liczby uczestników na liście startowej. 

• Pakiet startowy składa się z: 
o Koszulki biegu 
o Worka 
o Gadżetów od Miasta i Gminy Murowana Goślina 
o Medalu z ukończenia biegu. 

  
 



8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

• Administratorem danych osobowych jest Współorganizator:  

APS AGENCY sp.z.o.o sp.k.z siedzibą w Poznaniu,  

ul. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań 
Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400 

• Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO 
oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w 
zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
– dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

• Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla 
potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia 
zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem 
poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane 
podczas rejestracji. 

• Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska 
wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany 
podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie 
taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika 
podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach 
publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych). 

• Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie 
lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia 
start w zawodach. 

• Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem 
zawodów. 

• Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) 
usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na 
przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) 
wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych 
przez Administratora. 

• Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie 
naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, 
lub na adres e-mail: kontakt@apsmarketing.pl 

• Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji 
międzynarodowej. 

• Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie 
będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie 
oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

• Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe 
przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją . 
 

11. UWAGI KOŃCOWE 

mailto:kontakt@apsmarketing.pl


 

• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, 
przerwania, zmiany formuły lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez 
siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie 
można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan 
wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na 
rozegranie etapu pływackiego, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych 
uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia 
zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, 
Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez 
zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach. 

• Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu. 

• Organizator posiada ubezpieczenie OC i NNW imprezy.  

• W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu 
medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, 
a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować. 

• Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania 
zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej 
przed startem zawodów. 

• Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione 
są wysyłane na koszt zawodnika. 

• Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

• W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Organizator. 
 


