
R E G U L A M I N   

1 MTB Gminy Grudziądz 

17 września 2022 r. 

 

§ 1. Organizator:  

Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz. 

 

§ 2. Cele imprezy:  

1) popularyzacja kolarstwa MTB;  

2) promocja zdrowego stylu życia;  

3) promocja Gminy Grudziądz; 

4) promocja terenów leśnych jako miejsc o naturalnych walorach sprzyjających uprawianiu 

kolarstwa górskiego. 

 

§ 3. Termin i miejsce. 

1. Impreza odbędzie się w dniu 17 września 2022 r. na boisku sportowym w Węgrowie oraz 

terenie Leśnictwa Marusza. 

2. Biuro zawodów w dniu zawodów zlokalizowane będzie na terenie boiska sportowego                

w Węgrowie. 

 

§ 4. Program imprezy:  

8:00 - 10:40 Biuro zawodów,  

09:15 Odprawa techniczna,  

Starty dzieci i młodzieży 

09:30 Kategoria Kids 2-4 lat – dystans 100 metrów,  

09.40 Kategoria Kids 5-6 lat - dystans 300 metrów (1 okrążenie po boisku), 

09:50 Kategoria Kids 7-8 lat – dystans 600 metrów (2 okrążenia po boisku),  

10:00 Kategoria Kids 9-10 lat – dystans 600 metrów (2 okrążenia po boisku),   

10:10 Kategoria Kids 11-12 lat – dystans ok. 1100 metrów (1 okrążenie w lesie),  

10:25 Kategoria Kids 13-15 lat – dystans ok. 2200 metrów (2 okrążenia w lesie), 

Start open 12km i 24km  

11:00 Kategoria Open Senior - dystans 12 km (1 okrążenie), 24 km – (2 okrążenia).  

 

§ 5. Zasady wyścigów.  

1. Zgłoszenia:  

1) warunkiem uczestnictwa w wyścigu MTB Gminy Grudziądz jest prawidłowe wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego na stronie www.wbtiming.pl; 

2) termin zgłoszeń upływa 15 września 2022 roku o godzinie 12:00 - po tym terminie 

rejestracja online będzie niedostępna. Do udziału będzie można zapisać się także w dniu 

zawodów tj. 17 września 2022 roku w biurze zawodów w godzinach 8:00-10:40 pod 

warunkiem posiadania przez organizatora wolnych miejsc; 

3) warunkiem startu osób niepełnoletnich jest przedstawienie zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych (załącznik nr 1) ;  

3) osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez opiekunów prawnych, w przypadku zgłoszenia 

dokonywanego osobiście zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę opiekuna na udział  w 

zawodach według wyżej wymienionego załącznika; 

4) udział w zawodach jest bezpłatny - nie obowiązuje opłata startowa; 



5) limit zgłoszeń w wyścigach dziecięcych wynosi łącznie 100 uczestników na wszystkie 

wyścigi w ramach MTB Gminy Grudziądz;  

6) limit zgłoszeń w wyścigach Senior łącznie wynosi 200 uczestników na wszystkie wyścigi 

w ramach MTB Gminy Grudziądz; 

7) organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitów zgłoszeń; 

8) dokonując zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i publikacji wyników oraz korespondencji z 

uczestnikami imprezy;  

9) odbiór numerów startowych możliwy będzie w biurze zawodów 17 września 2022 r.         w 

godzinach pracy biura; 

10) dokonanie rejestracji w systemie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

oraz klauzuli informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 2); 

11) osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia o 

braku przeciwwskazań do udziału wyścigu (załącznik nr 3). 

2. Klasyfikacje:  

Medal otrzymają wszyscy uczestnicy MTB Gminy Grudziądz. 

 3. Kategorie: 

Kategoria Kids 5-6,  

Kategoria Kids 7-8 lat,  

Kategoria Kids 9-10 lat,  

Kategoria Kids 11-12 lat,  

Kategoria Kids 13-15 lat,  

Kategoria Open Senior 12 - dystans 12 km,  

Kategoria Open Senior 24 - dystans 24 km (2 okrążenia).  

 

§ 6. Miejsce do składania depozytów jest przeznaczone tylko dla zawodników i będzie mieścić 

się w budynku gospodarczym na terenie boiska sportowego w Węgrowie.  

 

§ 7. Pomiar czasu:  

1. Elektroniczny w technologii RFID.  

2. Chip pomiaru czasu w formie numeru startowego mocowany na przodzie roweru.  

3. Organizator zapewnia taśmy zaciskowe do numeru startowego.  

 

§ 8. Warunki techniczne, które musi spełniać sprzęt używany przez uczestnika zawodów:  

1) do udziału w zawodach dopuszcza się dowolny rower jednoosobowy w dobrym stanie 

technicznym, poruszany wyłącznie siłą mięśni kierującego, wyposażony w sprawne hamulce;  

2) każdy uczestnik musi posiadać nieuszkodzony kask sztywny, spełniający powszechnie 

obowiązujące normy bezpieczeństwa; 

3) stan kasku i stan techniczny roweru, w szczególności hamulce, mogą być sprawdzane 

przed startem; 

4) decyzja sędziego o wykluczeniu zawodnika z powodu niespełnienia wymogów określonych 

powyżej jest ostateczna.  

 

§ 9. Przebieg zawodów.  

1) każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym. 

Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem jest równoznaczna z dyskwalifikacją; 

2) każdy zawodnik bierze udział w wyścigu zgodnie ze zgłoszeniem; 

3) trasa zawodów jest oznaczona taśmą ostrzegawczą i tablicami kierunkowymi; 



4) trasa wyścigów na dystansach 1500m, 2000m, 12km oraz 24km przebiega drogami 

gminnymi i powiatowymi, na których będzie odbywał się ograniczony ruch drogowy;  

5) trasa zostanie zabezpieczona przez jednostki do tego upoważnione; 

6) w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprezy organizator zobowiązuje zawodników    o 

bezwzględne przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz stosowanie się do uwag 

kierujących ruchem.  

 

§ 10. Organizacja startu.  

W dniu 17 września 2022 organizacja startu zgodnie z programem zawodów określonym     w 

§ 4.  

 

§ 11. Ochrona danych osobowych.  

1) Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych stanowi załącznik 

nr 4 do regulaminu; 

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

§ 12. Protesty.  

Protesty do sędziego głównego zawodów można składać (w formie pisemnej) w czasie do 15 

min od zakończenia zawodów (liczonego od przejazdu ostatniego zawodnika przez linię 

mety). Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane.  

 

§ 13. Świadczenia. 

1) zabezpieczenie medyczne w trakcie wyścigu i po nią;  

2) zabezpieczenie trasy wyścigu przez jednostki do tego upoważnione;  

3) pomiar czasu; 

4) pamiątkowy medal; 

5) ubezpieczenie NNW.  

 

§ 14. Postanowienia końcowe  

1) organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników jak     i 

osób trzecich;  

2) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki; 

3) każda osoba przystępujący do wyścigu zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu;  

4) w sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje organizator; 

5) organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, po wcześniejszym zgłoszeniu 

uwag, zapytań i zastrzeżeń przez uczestników wyścigu;  

6) w trosce o środowisko naturalne prosi się o nie zaśmiecanie trasy wyścigu; 

7) dodatkowych informacji udziela w godzinach 8:00 – 15:00 p. Piotr Śleboda – pracownik 

Urzędu Gminy Grudziądz, tel. 56 45 111 47, e-mail: sport@grudziadz.ug.gov.pl; 

8) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub ich przerwania bez podania 

powodów;  

9) przystępując do wyścigu uczestnik (opiekun prawny) rozważył i ocenił zakres i charakter 

ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną 

odpowiedzialność; 

10) sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 



Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO* DOTYCZĄCEGO ZAWODNIKA PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA  

 

Ja niżej podpisany/podpisana*  

 

……………………………………………………….…  

   (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)  

 

oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem* niepełnoletniego Uczestnika  

 

wyścigu ………………………………………………………  

                           (imię i nazwisko Uczestnika)  

 

i wyrażam zgodę na jego/jej* uczestnictwo w zawodach kolarskich pn. MTB Gminy Grudziądz, 

które odbędą się w dniu 17 września 2022 r.  

 

Zapoznałem/zapoznałam* się z Regulaminem i akceptuję zawarte w nim postanowienia. 

Oświadczam także, że mój/moja* podopieczny/podopieczna* nie ma przeciwwskazań 

medycznych do wzięcia udziału w wyścigu rowerowym i startuje wyłącznie na moją 

odpowiedzialność.  

 

 

 

…………………………………………………………  

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić  



Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie 

 przetwarzanie danych osobowych MTB Gminy Grudziądz 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach: - organizacji MTB Gminy 

Grudziądz, który odbędzie się w dn. 17 września  2022 r. tj. zgłoszenia do wyścigu i weryfikacji 

na liście startowej, korespondencji z zawodnikami, komunikacie końcowym z wyścigu oraz 

promocji wyścigu na stronie internetowej Gminy Grudziądz (www.grudziadz.ug.gov.pl), 

FanPage Facebook Gminy Grudziądz, materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – tej 

oraz kolejnych edycji poprzez udostępnianie wizerunku uczestnika MTB Gminy Grudziądz.  

 

 

………………………………..  

(data, podpis)  

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Grudziądz, ul. 

Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz. Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE 

L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: - żądania dostępu do danych 

osobowych; - sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; - 

wniesienia sprzeciwu; - cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

 

 

…………………………………..  

(data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 



 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo imprezie pn. MTB Gminy 

Grudziądz w dniu 17 września 2022 r. roku w Węgrowie oraz nie mam żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w powyższych zawodach sportowych.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy, w pełni go akceptuję  

i zobowiązuje do jego przestrzegania.  

 

 

…………………………………………  

( data, podpis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

(klauzula informacyjna)  

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

informujemy, że:  

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją imprezy sportowo - 

rekreacyjnej pn. „MTB Gminy Grudziądz” jest Wójt Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-

300 Grudziądz, e-mail: ug@grudziadz.ug.gov.pl, tel. 56 4511111.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. 

„MTB Gminy Grudziądz”, która odbędzie się 17 września 2022 roku w miejscowości Węgrowo.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane 

dotyczą cofnie zgodę.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. W związku z organizacją imprezy sportowo - rekreacyjnej dane osobowe mogą być 

wykorzystywane w następujący sposób: do weryfikacji na liście startowej (strona internetowa: 

www.wbtiming.p), komunikacie końcowym z biegu (strona internetowa: www.wbtiming.p) oraz 

promocji biegu na stronie internetowej Gminy Grudziądz (strona internetowa: 

www.grudziadz.ug.gov.pl), FanPage Facebook Gminy Grudziądz, materiałach informacyjnych 

dotyczących imprezy – tej oraz kolejnych edycji poprzez udostępnianie wizerunku uczestnika 

biegu. Dane mogą być również przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do 

wiadomości publicznej osobom zgromadzonym podczas wydarzenia.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; - wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej jest związana z koniecznością 

przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym 

wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.  


