
Regulamin wyścigu kolarskiego w ramach pikniku „Rower moją 

pasją” 

w dniu 19 maja 2019 r. 

ORGANIZATOR NIE POBIERA WPISOWEGO OD 

UCZESTNIKÓW! 

Patronat nad wyścigiem objął Burmistrz Michałowa Marek Nazarko 

Cel pikniku: 

Popularyzacja spędzania czasu a także współzawodnictwo na rowerach. Upowszechnianie 

prozdrowotnych wzorców zachowań  a także promocja gminy Michałowo oraz Podlasia. 

Przejazd malowniczymi trasami Nadleśnictwa Żednia daje szanse poznania lasu a także 

zauważenia zmian zachodzących w przyrodzie.  

Organizatorzy pikniku: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie, 16-050 Michałowo ul. Sienkiewicza 21A, 

Tel 85 7189 424, www.mosirmichalowo.eu, mail: mosir@michalowo.eu 

Dariusz Golak, Stanisław Malesiński 

Współorganizatorzy imprezy: 

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku 

2. Komenda Miejska Policji w Białymstoku 

3. AM-Medica Centrum Medyczne 

4. Placówka Straży Granicznej w Michałowie 

5. Nadleśnictwo Żednia 

6. Urząd Miejski w Michałowie 

7. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Michałowie 

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie 

9. Szkoła Podstawowa w Michałowie 

10. Przedszkole Gminne w Michałowie 

11. Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie 

12. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie 

13. Grupa Rowerowa z Michałowa – Grzmot Podlasia 

14. Elektroniczny Pomiar Czasu - TIME2GO 

 

Miejsce zawodów, termin oraz program minutowy: 

Impreza odbędzie się 19 maja 2019r. na terenie wokół zalewu przy amfiteatrze w 

Michałowie. Start i meta – w pobliżu amfiteatru w Michałowie.  

Dokładny rozkład godzinowy:  

- od godz. 12.00 do 12.45 – rozdanie numerów wszystkim startującym w zawodach 

kolarskich.                                                                                                                                     

– godz. 13.00 – uroczyste otwarcie pikniku, przekazanie informacji dotyczących imprezy, ze 

http://www.mosirmichalowo.eu/


zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo w czasie wyścigu na dystansie ok. 5,5, 14 

lub 34 km  leśnymi drogami przebiegającymi przez leśnictwo Michałowo, Kokotowo i 

Kazimierowo.                                                                                                                                              

- 13.00 – 15.00 – znakowanie rowerów – obowiązkowe posiadanie dowodu zakupu roweru 

lub karty gwarancyjnej                                                                                                                                                                

- godz. 13.10 –  

-  przedszkolak 5 lat i młodszy – jedno okrążenie wokół zalewu                                                  

-  przedszkolak 6 lat – jedno okrążenie wokół zalewu 

– godz. 13.25 

 – wyścig dla klas „0” - jedno okrążenie wokół zalewu 

- wyścig dla klas I - jedno okrążenie wokół zalewu 

– godz. 13.40 

 – wyścig dla klas II  i III – dwa okrążenia wokół zalewu                                                                         

– godz. 13.50 – wręczenie kart rowerowych uczniom, którzy wcześniej zdali egzaminy.                                                                        

- godz. 14.00  

- start do wyścigu na dystansie ok. 5,5 km MINI (dziewczęta i chłopcy) w kategorii:                                                                                                                                   

-  uczniowie Szkoły Podstawowej klasy IV-VI,                                                                              

- start do wyścigu na dystansie ok. 14 km „Leśna Przygoda” (kobiety i mężczyźni) w 

kategoriach:                                                                                                                                   

- uczniowie Szkoły Podstawowej klasy VII, VIII oraz III klasa Gimnazjum,                                                                                                             

-   pow. 16 lat,                                                                                                                                

- samorządowcy                                                                                                                            

– start do wyścigu na 34km „Nieokiełznana Puszcza” – kategoria Open   kobiet i 

mężczyzn.                                                                                                                                     

– godz. 14.10 – wręczenie medali uczestnikom konkurencji dziecięcych                                         

- godz. 14.30 – ognisko dla dzieci biorących udział w wyścigach wokół zalewu                                                                                                           

- godz. 14.40 – powitanie pierwszych zawodników kończących wyścig na długich dystansach                                                                                                                                   

- godz. 15.00 – 16.00 – 10 lecie praw miejskich dla Michałowa -  quiz wiedzy                                                                          

– godz. 15.40 – rzut gumofilcem 

– godz. 16.00 – sztafeta rodzinna 

– godz. 16.20 – wręczenie nagród zawodnikom biorącym udział w zawodach kolarskich na 

długich dystansach                                                                                                                                

– godz. 16.40 – ognisko dla biorących udział w wyścigach 5,5; 14 i 34km                                                                                                        

-  godz. 17.00 – zakończenie pikniku 

Nagrody: 

Każdy uczestnik otrzyma medal pamiątkowy oraz będzie mógł w niedzielę 19 maja br. – 

płacąc zaledwie za jedną godzinę -  skorzystać z krytej pływalni przez dowolną ilość czasu. 

Zainteresowanych prosimy o zabranie ze sobą stroju kąpielowego, czepka itp.   

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej konkurencji zostaną udekorowani medalami 

okolicznościowymi.  

Najlepszym zawodnikom i zawodniczkom na poszczególnych dystansach (5,5; 14; 34km) 

zostaną wręczone puchary. Organizatorzy przewidują też nagrody rzeczowe.  

 

 



INFORMACJE dotyczące zawodników biorących udział w zawodach kolarskich 

Przypominamy, że uczestnicy muszą posiadać kaski. Jeśli macie zapasowy kask, to 

zabierzcie go ze sobą. Być może dzięki temu ktoś będzie mógł wystartować. Organizatorzy 

będą posiadać kilka kasków, które można wypożyczyć. 

Zgłoszenia na drukach dla przedszkolaków, uczniów klas „0”-III,  które są umieszczone 

poniżej (załącznik nr 1) należy składać na portierni MOSiR lub u wychowawców ew. 

nauczycieli wychowania fizycznego albo przesyłać mailem malesinski@michalowo.eu,  lub 

faxem na nr 85 7189 424 do dnia 13 maja 2019r.  

 

Zapisy dla uczniów od klasy IV wzwyż oraz pozostałych uczestników dostępne są w 

następujących formach: elektronicznie pod linkiem: https://dostartu.pl/wyscig-kolarski-rower-

moja-pasja-v3246.pl.html; lub w formie papierowej (załącznik nr 2) złożyć na portierni 

MOSiR lub przesyłać mailem malesinski@michalowo.eu, albo faxem na nr 85 7189 424 do 

dnia 13 maja 2019r.  

 

Informacje Organizatora: 

  Wyścigi będą się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach 

szczególnie niebezpiecznych Policja, Straż Pożarna i Straż Graniczna oraz służby 

Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania. 

 Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań oraz przy drogach 

publicznych 

  Na drogach publicznych należy poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, 

stosować się do zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji, Straży 

Granicznej, Pożarnej i służb porządkowych Organizatora. 

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

nią. 

  Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne (wyboje, koleiny, 

błoto,  korzenie, gałęzie, grząski piach, strome podjazdy i zjazdy). Za ich prawidłowe i 

bezpieczne pokonanie odpowiada uczestnik. 

 Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami 

ostrzegawczymi, gdzie trasa jest trudna technicznie. 

 Organizator zastrzega sobie do drobnych zmian trasy. 

 Elektroniczny pomiar czasu podczas zawodów kolarskich zapewnia firma TIME2GO 

 

 

Każdy uczestnik musi wypełnić oświadczenie o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

(załącznik nr 3). 
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 ZGŁOSZENIE   Załącznik nr 1 

Zgłaszam swój udział w wyścigu rowerowym podczas III pikniku „Rower naszą pasją” w dniu 19 maja 2019r. 

na następującym dystansie*: 

-  przedszkolak 5 lat i młodszy – jedno okrążenie wokół zalewu 

 

-  przedszkolak 6 lat – jedno okrążenie wokół zalewu 

 

– uczeń klas „0” – jedno okrążenie wokół zalewu 

 

– uczeń klas  I – jedno okrążenie wokół zalewu 

 

- uczeń klasy II – III - dwa okrążenia wokół zalewu 

 

  Oświadczam, że: 

 stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w wyścigach rowerowych. 

 startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na 

odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. 

                                                                                                                                  

Zgłoszenie należy dostarczyć do dnia 13 maja 2019r. na portiernię MOSiR, lub do wychowawców ew. 

nauczycieli wychowania fizycznego albo wysłać mailem malesinski@michalowo.eu lub faxem 85 7189 424.   

Każdy uczestnik musi dostarczyć Organizatorom do godz. 12.45 w dniu imprezy wypełnione oświadczenie o 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku - załącznik nr 3 

Przyjmuję ustalenia Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i telefon uczestnika wyścigu/   

 

……………………………………………….. 

/w przypadku ucznia – klasa do której uczęszcza/ 

 ………………………    ………………………………..    ……………………………….. 

              /data urodzenia/   /czytelny podpis uczestnika/                             /czytelny podpis rodziców lub opiekunów  

                                                                                                                                                           prawnych osoby niepełnoletniej/    

 

*) Niepotrzebne skreślić 
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ZGŁOSZENIE   Załącznik nr 2 

Zgłaszam swój udział w wyścigu rowerowym podczas III pikniku „Rower naszą pasją” w dniu 19 maja 2019r. 

na następującym dystansie (proszę zakreślić wybrany dystans): 

ok. 5,5 km MINI  

-  uczniowie Szkoły Podstawowej klasy IV-VI ,   

                                                                            

ok. 14 km „Leśna Przygoda” (kobiety i mężczyźni) w kategoriach:                                                                                                                                   

- uczniowie Szkoły Podstawowej klasa VII, VIII oraz III klasa Gimnazjum,                                                                                                             

-   pow. 16 lat,                                                                                                                                

- samorządowcy        

                                                                                                                    

  – ok. 34km „Nieokiełznana Puszcza”                                                                                       

– kategoria Open   kobiet i mężczyzn. (pow. 16 lat). 

                                                                                                                                    

  Oświadczam, że: 

 stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w wyścigach rowerowych. 

 startuję na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na 

odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 13 maja 2019r.  na portierni MOSiR Michałowo  lub wysłać mailem 

malesinski@michalowo.eu lub faxem 85 7189 424.   

 

Każdy uczestnik musi dostarczyć Organizatorom do godz. 12.45 w dniu imprezy wypełnione oświadczenie o 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku - załącznik nr 3 

Przyjmuję ustalenia Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i telefon uczestnika wyścigu/   

 

……………………………………………….. 

/w przypadku ucznia – klasa do której uczęszcza/ 

 ………………………    ………………………………..    ……………………………….. 

              /data urodzenia/   /czytelny podpis uczestnika/                             /czytelny podpis rodziców lub opiekunów  

                                                                                                                                                           prawnych osoby niepełnoletniej/    

 

*) Niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie     załącznik nr 3 

 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniach 

kulturalno-sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie. 

 

………………………………………………………………… 

                   Czytelnie imię i nazwisko uczestnika.  

 

Wybrane odpowiedzi Tak lub Nie proszę zaznaczyć znakiem X 
 

 

Tak 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych 

mojego dziecka/podopiecznego podanych w formularzu zgłoszeniowym w związku  z uczestnictwem w 

wydarzeniach kulturalno-sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Michałowie. Brak zgody na przetwarzanie tych danych osobowych będzie skutkować brakiem 

możliwości uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach. 

 

Nie 

 
Tak 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie i przetwarzanie mojego wizerunku, wizerunku 

mojego dziecka/podopiecznego, w związku z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalno-sportowych 

organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie. 
 

Nie 

 
Tak 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, danych osobowych 

mojego dziecka/podopiecznego, w zakresie: imię, nazwisko, informacje o wynikach oraz wizerunek, w 

celach informacyjnych lub/i promocji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej MOSIR oraz prasie lokalnej 
 

 

Nie 

 

……………………………………………………………… 

 

….…………………………..……………………………… 

Data i podpis uczestnika. W przypadku osoby 

niepełnoletniej – rodzica lub opiekuna prawnego 

__________________________________________________________________________________________

 Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 21 A, 16-050 Michałowo. Może Pan/Pani skontaktować się z nami 

osobiście lub poprzez korespondencję tradycyjną. 

 W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez placówkę danych osobowych może się 
Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail 

kierowanej na adres: iod_mosir_michalowo@podlaskie.pl 

 Dane osobowe wykorzystywane w celu uczestnictwa w wydarzeniach oraz promocji własnej MOSIR będą 

przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody. Przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania tych danych lub 

prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych 

będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa  w organizowanych wydarzeniach. 

 W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani 

wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych. 

 Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania w związku, z którym 

zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tego zadania dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach 

archiwalnych wynikających z przepisów prawa. 

 Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma 
Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. 

Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia tych danych. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania przez 

MOSIR Michałowo Pana/Pani danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych moich i mojego dziecka przez MOSIR Michałowo. 

 

…………………………………………………………….. 

 

…………………………..………………………………….  

Data i podpis uczestnika. W przypadku osoby 
niepełnoletniej – rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 
 


