
1. ORGANIZATOR BIEGU: 

Miński Klub Biegacza DREPTAK, ul. Sosnkowskiego 12/26, 05-300 Mińsk 

Mazowiecki,

email: biuro@mkbdreptak.pl

2. CEL BIEGU:

5 dla strażaka - bieganie jest mu na rękę to bieg charytatywny, którego celem 

jest zbiórka funduszy na protezę ręki dla strażaka Sebastiana Bartosza 

Lipińskiego, mieszkańca gminy Mińsk Mazowiecki. Akcja ma na celu także 

nagłośnienie zbiórki, a także propagowanie biegania wśród mieszkańców 

miasta i gminy Mińsk Mazowiecki.

3. WSPÓŁPRACA:

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim,

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim,  Nadleśnictwo Mińsk, Urząd Gminy 

Mińsk Mazowiecki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku 

Mazowieckim, Grupa Medyczna OSP Ładzyń, Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o., OSP Stojadła, OSP Brzóze, Koło Gospodyń Wiejskich 

Brzóze.

mailto:biuro@mkbdreptak.pl


4. PATRONAT HONOROWY:

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki – Marcin Jakubowski

Starosta Miński - Antoni Jan Tarczyński 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski

5. TERMIN I MIEJSCE:

19.05.2019

8.00 - 10.00 Biuro zawodów (Salka MOSiR, ul. Sportowa 1, Mińsk Mazowiecki) 

10.00 - biegi dla dzieci i młodzieży

12.00 - bieg główny dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia (5 km)

Stadion Miejski MOSiR, Ul. Sportowa 1, Mińsk Mazowiecki

6.  DYSTANSE:

W ramach imprezy biegowej przeprowadzone zostaną następujące biegi:

Biegi dla dzieci:

- Przedszkolaki: (2014 i młodsi), dystans około 100 m,

- Starszaki: (2010-2013), dystans około 300 m,

- Szkolniaki: (2006-2009), dystans około 500 m,

- Młodzież: (2004-2005), dystans około 1000 m.

Biegi dziecięce rozgrywane będą po nawierzchni terenowej, stanowiącej 

przedłużenie ulicy Sportowej (od szlabanu w stronę lasu).

Biegi dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia:

5 km leśnymi ścieżkami, 100% teren leśny

7. PAKIET STARTOWY I OPŁATY:

- Biegi dla dzieci: minimum 30 zł

- Biegi dla dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia: minimum 40 zł

        - Dopuszczalna jest wpłata w większej kwocie.

- Całość opłaty startowej zostanie przeznaczone na zbiórkę na protezę dla 

Sebastiana Bartosza Lipińskiego. Całość imprezy finansowana jest ze środków 

zewnętrznych.

- Opłatę startową (przelew z karty, przelew z konta, opłata przekazem pocztowym)

należy przesłać na konto: Miński Klub Biegacza Dreptak,  ul. Sosnkowskiego 12/26,

05-300 Mińsk Mazowiecki, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, nr rachunku:

https://maps.google.com/?q=ul.+Sosnkowskiego+12&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Ul.+Sportowa+1,+Mi%C5%84sk+Mazowiecki&entry=gmail&source=g


94 9226 0005 0010 1358 2000 0010 z dopiskiem „5 dla Strażaka - imię i nazwisko”

- Zawodnik otrzyma w pakiecie startowym numer, agrafki, okolicznościowy 

kubek oraz w zależności od posiadanych środków finansowych upominki, 

gadżety, słodycze.

- Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma 

możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. 

- Opłatę startową na rachunek bankowy należy wnieść w terminie do 5 dni od 

daty rejestracji.

- Płatności można dokonać w biurze zawodów jeżeli organizator będzie dysponował

wolnymi miejscami – wysokość j.w.

8. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY: 

Dzieci - w poszczególnych biegach nie będzie prowadzona klasyfikacja, każdy 

uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. 

Dorośli i młodzież od lat 16:

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. 

- Generalna kobiet i mężczyzn - miejsca I, II, III puchary, nagrody w zależności 

od pozyskanych środków

- K16/M16 (2003-2000) - miejsca I, II, III puchary, miejsce I nagroda w 

zależności od pozyskanych środków

- K20/M20 (1999-1990) - miejsca I, II, III puchary, miejsce I nagroda w 

zależności od pozyskanych środków

- K30/M30 (1989-1980) - miejsca I, II, III puchary, miejsce I nagroda w 

zależności od pozyskanych środków

K40/M40 (1979-1970) - miejsca I, II, III puchary, miejsce I nagroda w zależności

od pozyskanych środków

K50/M50 (1969 i starsi) - miejsca I, II, III puchary, miejsce I nagroda w 

zależności od pozyskanych środków

Nagrody w kategoriach open i w kategoriach wiekowych nie dublują się.

9. TRASA:

Start  do  biegów  we  wszystkich  kategoriach  nastąpi  na  wysokości  

szlabanu wjazdowego na wysokości przedłużenia ulicy Sportowej. Trasa biegu 

będzie oznakowana taśmami, w newralgicznych miejscach trasy znajdować się 

będą osoby wskazujące kierunek biegu. Na trasie nie będzie punktów 



odżywczych.

10. LIMIT CZASU:

Limit na pokonanie dystansu 5 km to 60 minut. Zawodnik, który nie mieści się w

limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu

numeru startowego może kontynuować bieg, ale  tylko  po  prawej  stronie  

ścieżki  leśnej  i  od  tego  momentu  nie  jest  już uczestnikiem biegu lecz 

pieszym.

11. LIMIT UCZESTNIKÓW:

Organizator przewiduje limit uczestników: w biegu głównym 150 osób, w biegach 

dziecięcych 50 osób.

12. HARMONOGRAM IMPREZY:

8.00  - Otwarcie biura zawodów przy ul. Sportowej w Mińsku Mazowieckim

9.45 – Przywitanie zawodników (dzieci i młodzież)

10.00 – Start biegów dziecięcych i młodzieżowych na różnych dystansach oraz 

wręczenie    medali po przebiegnięciu odpowiedniego dystansu

10.10 - Przedszkolaki: (2014 i młodsi), dystans około 100 m 

10.20 - Starszaki: (2010-2013), dystans około 300 m 

10.30 - Szkolniaki: (2006-2009), dystans około 500 m 

10.40 - Młodzież: (2004-2005), dystans około 1000 m

11.15 – losowanie nagród dla dzieci i młodzieży

11.40 – Powitanie zawodników biegu głównego na dystansie 5 km

12.00 – start biegu (limit 60 minut)

13.00 – zakończenie biegu, wręczenie medali

13.30 – wręczenie pucharów dla najlepszych zawodników oraz losowanie 

nagród, podziękowania dla organizacji wspierających

14.30 – zakończenie imprezy

Organizator zastrzega, że harmonogram może ulec niewielkim modyfikacjom. 

13. ZGŁOSZENIE DO BIEGU:

- Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać do dnia 17.05.2019 r. za 

pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie https://dostartu.pl/5-dla-

strazaka-bieganie-jest-mu-na-reke-v3353.pl.html



- Za pełne zgłoszenie uważa się dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną 

i uregulowanie opłaty startowej. 

- Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, adres 

zamieszkania, nazwę klubu, e-mail, numer telefonu.

- Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście 

uczestników. 

- O kolejności przyznania numeru startowego decyduje data wniesienia opłaty 

startowej. Osoby, które nie wniosą wymaganej opłaty startowej w terminie 5 dni od 

daty rejestracji zostaną usunięte z listy startowej.

- W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, pomiar czasu, 

wodę mineralną w czasie biegu oraz mecie, bułkę słodką, ma zapewnioną logistykę

zaplecza przed i po biegu.

14.  POMIAR CZASU:

Bieg główny przeprowadzony zostanie z pomiarem czasu. Wyłonieni zostaną 

zwycięscy w kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach 

wiekowych. Otrzymany w pakiecie numer startowy należy  zamocować  z  

przodu  koszulki.  Zabrania  się  jakiejkolwiek  modyfikacji w zamocowaniu 

numeru startowego. Posiadanie numeru startowego w zamocowanego w ww. 

miejscu jest warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Zabrania 

się  także  przekazywania  numeru  startowego  innej  osobie.  Osoby  bez  

numerów startowych  lub  z  numerami  umieszczonymi  w  miejscu  

niewidocznym  nie  będą klasyfikowane. Po zakończonym biegu numery należy 

zdać w specjalnie do tego celu przygotowanym miejscu. 

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

- Dane osobowe uczestników będą przetwarzane 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 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)klauzula RODO.

- Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XV.1 obejmuje 

również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy



klubu.

16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Za bieg odpowiedzialny jest Miński Klub Biegacza Dreptak.

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

17. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Miński Klub Biegacza 

Dreptak, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Mińskiego, nr 11, adres: 05-300 

Mińsk Mazowiecki, ul. Sosnkowskiego 12/26. Kontakt z administratorem danych osobowych 

jest możliwy pod adresem biuro@mkbdreptak.pl.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

- świadczenia usług drogą elektroniczną: wykonania umowy – czyli Twojego udziału w 

biegu.

- wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu - Twojego uczestnictwa w biegach na 

które zgłaszasz się przez stronę www.mkbdreptak.pl (przygotowanie pakietu startowego, 

ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.).

- Publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników.

- Obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz.

- Kontaktu z Tobą.

- Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu MKB Dreptak:

– w celach podatkowych i rachunkowych,

– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MKB Dreptak 

(prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi zgłoszeń i 

korespondencji które do nas kierujesz, kontaktu z Tobą, przeciwdziałania oszustwom i 

nadużyciom, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody: przesyłanie informacji 

marketingowych (email / SMS)).

3. Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych 

osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

4. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie trwania całego cyklu biegów.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających 

z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania 

oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej 

umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być 

przetwarzane także po tym termine w celach statystycznych i archiwalnych.

http://www.mkbdreptak.pl/
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5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane innym członkom MKB Dreptak w zakresie 

niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. 

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w ty 

będą publikowane na stronie internetowej biegu.

6. Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do 

przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w 

dowolnym momencie.

7. Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

https://maps.google.com/?q=ul.+Stawki+2,+00-193+Warszawa&entry=gmail&source=g

