
REGULAMIN 
GOLUB-DOBRZYŃ MTB MARATON - EDYCJA SZÓSTA 

 
 

Cel zawodów 
 
1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej. 
2. Propagowanie zdrowego aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia 
3. Promowanie miasta Golubia-Dobrzynia i jego okolic jako atrakcji turystycznej. 
 

Nazwa imprezy 
GOLUB-DOBRZYŃ  MTB MARATON  

 

I. Organizatorzy imprezy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 ul. Sportowa 8  
87-400 Golub-Dobrzyń 
Kontakt tel. (0-56) 682-14-70 
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń 

 
Sprawy związane z rejestracją, wpłatami oraz wynikami: 

WBTIMING.pl 
ul. Wybickiego 35 
86-300 Grudziądz 
Kontakt: kontakt@wbtiming.pl 

Telefon: 509 896 507 
 
Faktury – chęć otrzymania faktur należy zgłosić drogą elektroniczną 

na adres e-mail: osir@golub-dobrzyn.pl  
W dniu zawodów będzie można zapisać się osobiście w godzinach od 8:00 – 9:30 w biurze 
zawodów. Na zapisy osobiste w dniu zawodów ustanowiony jest limit 25 osób.  
 

II. Termin imprezy i miejsce 
 26.09.2021 godz. 10.30 

Parking , bufet, biuro zawodów oraz Start /Meta: 
Golub-Dobrzyń , ul. Sosnowa 2 A (przy hali sportowej) 

MAKSYMALNA ILOŚĆ ZAWODNIKÓW – 175 OSÓB  
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III. Warunki uczestnictwa 
Uczestnikiem  GOLUB-DOBRZYŃ MTB MARATON będzie osoba, która zarejestruje się online 
na stronie WBTIMING.pl i dokona opłaty startowej (limit 150 miejsc) do dnia 20.09.2021 lub 
dokona osobistego zgłoszenia i opłaci start w biurze zawodów w dniu zawodów ilość miejsc 
dla osobistego zgłoszenia ograniczona jest do 25 zgłoszeń.  
 

WAŻNE: 
Poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej (świadome działanie 
potwierdzające) uczestnik udziela zgód na przetwarzania jego danych osobowych określonych 
w regulaminie (w celu organizacji maratonu oraz promocji wydarzenia), a także potwierdza 
zapoznanie się klauzulą informacyjną RODO dotyczącą zasad przetwarzania jego danych 
osobowych.  
W przypadku zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego zgłoszenie może dokonać wyłącznie 
rodzic lub opiekun prawny dziecka.  

 
Poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej (świadome działanie 
potwierdzające) rodzic lub opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego udziela zgód na 
przetwarzania danych osobowych dziecka określonych w regulaminie (w celu organizacji 
maratonu oraz promocji wydarzenia), a także potwierdza zapoznanie się klauzulą 
informacyjną RODO dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MOŻE ZOSTAĆ W KAŻDEJ CHWILI 
WYCOFANA poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody za pośrednictwem 
formularza kontaktowego: 

kontakt@wbtiming.pl  lub na adres e-mail Administratora: osir@golub-dobrzyn.pl. 
 

W przypadku osobistego zgłoszenia  uczestnik / rodzic lub opiekun prawny (w przypadku 
uczestnika niepełnoletniego) powinien wypełnić formularz zgody w formie pisemnej. 
 
Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje 
poniższą klauzulę.  
 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub 
po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji 
uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku 
do organizatora.  
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 
warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo 
w w/w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica 
lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Swoim podpisem zapewniam, że 
zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz 
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. 
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Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przypadku osób w 
przedziale wieku od 16 do 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów 
prawnych. 
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych). 
Każdy uczestnik maratonu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym oraz w pełni 
sprawnym rowerem w rozumieniu prawa o ruchu drogowym. 
Zabroniony jest start w zawodach na rowerach: elektrycznych, wspomaganych elektrycznie 
lub wspomaganych w jakikolwiek inny sposób (poza napędem ludzkich mięśni).  
 

 

IV. Opłata startowa 
Do 31.08.2021 opłata wynosi 50 zł 
Do 20.09.2021 opłata wynosi 60 zł (koniec zapisów elektronicznych) 
W dniu zawodów opłata wynosi 70 zł 
Wyścigi dzieci i młodzieży opłata 5 zł 

 

V.  Program zawodów 
25.09.2021 

16.00 - 18.00 odbiór pakietów startowych przez zarejestrowanych zawodników, 

26.09.2021 

 8.00 – 8.50 – zapisy i odbiór pakietów dla dzieci i młodzieży, 

8.00 – 9.30 – zapisy i odbiór pakietów dla uczestników wyścigu głównego, 

9.00 – Wyścigi dzieci i młodzieży, 

10.15 – Ustawienie uczestników na starcie wyścigu głównego, 

10.30 – Start wyścigu głównego na dystansie 35 km, 

14.30 – Zamknięcie trasy maratony i rozpoczęcie losowania nagród uroczysta 

dekoracja 20 min po ukończeniu wyścigu przez ostatniego zawodnika danej 

trasy. 

 

VI. Dystans 
- Wyścigi dla dzieci i młodzieży  9.00 
- Start do wyścigu głównego 35km  10.30 
Limit czasowy:  4 godziny 

 

VIII. Świadczenia dla zawodników 
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: 
1. Oznakowaną trasę maratonu 
2. Zabezpieczenie medyczne 
3. Prawo do korzystania z bufetów na trasie  
4. Posiłek regeneracyjny po maratonie 
5. Ubezpieczenie NNW  
6. Nagrody i puchary dla najlepszych zawodników i zawodniczek na każdej z tras w kategorii 

OPEN. Przyjmuje się zasadę, że nagrody nie mogą się dublować, a więc najszybsi 
zawodnicy w klasyfikacji Open będą pomijani podczas dekoracji w kategoriach wiekowych.   

7. Puchary dla najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej 
8.  Pamiątki dla wszystkich uczestników (medal i pakiet startowy ).  



 

IX. Kategorie wiekowe 
 

Mężczyzn 
Open 
M1 – od 16 do 29 lat  
M2 – od 30 lat do 39 lat  

M3 – od 40 lat do 49 lat  
M4 – 50 lat i starsi 

 
Kobiet 

K1 – od 16 do 29 lat 
K2 – od 30 do 39 lat 
K3 – od 40 lat i starsze 

 

Kategorie dla dzieci: 

D0 – do lat 4 (100-150m) 

D1 – od 5 do 6 lat (150-300m) 

D2 – od 7 do 9 lat (400-600m) 

D3 – od 10 do 12 lat (800-1000m) 

D4 – od 13 do 15 lat (1000-1500m) 

 

X. Komisja sędziowska z organizatorem może zasądzić następujące kary: 
- upomnienie 
- dyskwalifikacja 

 

XI. Ochrona środowiska naturalnego 
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać 
trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.  
Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych 
pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. 
 
 

XII. Protesty 
Protesty do sędziego głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania 
zawodów. 

 

XV. Ruch drogowy 
Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie 

niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy 

muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z 

pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

 

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

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



W razie konieczności wycofania się z wyścigu zawodnik zobowiązany jest poinformować służbę 

techniczną telefonicznie na numer 790 220 521  w celu uniknięcia akcji poszukiwawczej.                       

W przeciwnym wypadku zostanie on obarczony kosztami poszukiwań. 
 

 

XVI Informacje dodatkowe 
 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 
- za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich; 
- każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własna odpowiedzialność;  
- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów;  
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie; 
- brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;  
- osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą 

usuwane z trasy przez obsługę techniczną;  
- maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;  
- wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o 

środowisko naturalne;  
- w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego;  
- uczestnik maratonu wypełniając i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki 

niniejszego regulaminu na przetwarzanie swoich danych osobowych;  
- organizator z sędzią głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 

regulaminu oraz do jego zmian.  
- po wyścigu istnieje możliwość czyszczenia sprzętu myjką pod ciśnieniem 
- istnieje możliwość korzystania z prysznicy oraz szatni na terenie Ośrodka 
- sprzęt na którym startują zawodnicy musi być sprawny w rozumieniu prawa o ruchu 

drogowym 

 
XVII Klauzula RODO* 

1. Administratorem jest OSiR, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń. 
2. W sprawie danych osobowych można kontaktować: 

- z Administratorem, tel. 56 682 14 70, e-mail - osir@golub-dobrzyn.pl 
- z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mail - iod.osir@golub-dobrzyn.pl 

3. Dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie: 
a) umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) – w związku udziałem w wydarzeniu, co obejmuje 

rejestrację uczestników przez stronę wbtiming.pl, pomiar czasu, wyłonienie 
zwycięzców, kontakt w celach organizacyjnych, przyjmowanie wpłat, 
poinformowanie smsem o uzyskanym wyniku (opcjonalnie) oraz opublikowania 
listy uczestników i ich wyników na stronie https://www.wbtiming.pl/ (odnośnik do 
wyników będzie się również znajdował na stronie osir-gd.pl). 

b) Pani/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO) – do czasu ustania celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody, 

c) przepisów podatkowych i dot. archiwizacji w celu wypełnienia obowiązków 
ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wymagany 
przez przepisy prawa. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na 
podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane 
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powierzamy firmie WBTIMING.pl ul. Wybickiego 35 86-300 Grudziądz na podstawie 
umowy powierzenia. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
6. Ma Pani/Pan prawo: 

− dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), 

− żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

− żądania usunięcia danych osobowych, 

− do przenoszenia danych – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub 
umowy sposób zautomatyzowany i o ile przesłanie danych jest technicznie możliwe, 

− cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody powoduje skutki na 
przyszłość; nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem – gdy dane przetwarzamy na podstawie 
zgody, 

−  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa – jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 

7. Podanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest wymogiem 
ustawowym, a w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – jest wymogiem 
umownym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak brak 
podania danych spowoduje, że zrealizowanie celu przetwarzania danych osobowych 
nie będzie możliwe. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji, w tym profilowaniu. 

 
*RODO  -   to  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.      
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. U. UE. L z 2016 
r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do regulaminu 

 

Może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila na adres  
kontakt@wbtiming.pl l lub osir@golub-dobrzyn.pl. 

 
 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celu promocji wydarzenia 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych mojego dziecka* 

………………………………… (imię  i nazwisko dziecka) w zakresie  imienia, nazwiska i wizerunku, 

utrwalonego podczas Golub-Dobrzyń MTB Maraton w dniu 26.09.2021 r. przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 8, 87-400 Golub- Dobrzyń poprzez publikowanie i 

rozpowszechnianie na stronie osir-gd.pl w celu promocji wydarzenia przez okres do dnia 31 

grudnia 2021 r., zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna oraz nie jest ograniczona ilościowo. 

  
…………………….. ……………………………………………  
            Data                                                   czytelny podpis uczestnika/rodzica uczestnika  
 

*- niewłaściwe skreślić 

 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Golub-Dobrzyń MTB Maraton, w tym 

zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO. 

 

…………………….. ……………………………………………  
            Data                                                   czytelny podpis uczestnika/rodzica uczestnika  
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